2020.gada valsts budžeta izpilde
Valsts pamatbudžeta izdevumi

Valsts pamatbudžeta izdevumu analīze budžeta resoru sadalījumā*,
izpilde % pret budžeta izdevumu precizēto plānu

Valsts pamatbudžeta izdevumi 2020.gadā bija 7 667,1 milj. eiro, kas ir par
752,3 milj. eiro jeb 10,9% vairāk nekā 2019.gadā, tai skaitā izdevumi valsts
pamatfunkciju nodrošināšanai bija 6 328,1 milj. eiro, kas ir par 849,2 milj. eiro jeb
15,5% vairāk nekā 2019.gadā, un izdevumi Eiropas Savienības (ES) politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto
projektu un pasākumu īstenošanai 1 339,0 milj. eiro, kas ir par 96,9 milj. eiro jeb
6,7% mazāk nekā 2019.gadā.

Vidējā izpilde 2020.gadā 94,6%
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Savukārt zemākā valsts pamatbudžeta izdevumu izpilde bija Pārresoru
koordinācijas centram, kas izdevumus veica 76,5% no precizētā valsts
pamatbudžeta izdevumu plāna, jo saistībā ar Covid-19 ietekmi ir aizkavējusies
prioritāra pasākuma "Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveides
uzsākšana, pirmsskolas vecuma bērnu ar attīstības, uzvedības un psihisko
traucējumu risku mazināšanai, multimodāla agrīnās intervences programma
STOP 4-7" īstenošana. Tāpat izdevumi Latvijas konkurētspējas novērtējumam
netika izlietoti plānotajā apmērā, ņemot vērā, ka netika pieņemti atbildīgo
institūciju lēmumi par nepieciešamajiem pētījumiem.
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija veica izdevumus 83,2%
no precizētā valsts pamatbudžeta izdevumu plāna, kas galvenokārt saistīts ar to,
ka 2019.gadā notika intensīvāka Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projektu
īstenošana, līdz ar to maksājumu pieprasījumi tika iesniegti lielākā apjomā. Tāpat
saistībā ar Covid-19 pandēmiju Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmā un pasākumā Mērķis “Eiropas teritoriālā sadarbība” tika atcelti vairāki
pasākumi un komandējumi, kā arī pašvaldības, biedrības un nodibinājumi
pieprasīja mazāk Latvijas līdzfinansējumu nekā bija plānots.

Ņemot vērā, ka 2020.gadā valsts pamatbudžeta izdevumi bija lielāki nekā
ieņēmumi, valsts pamatbudžetā veidojās finansiālais deficīts 1 242,0 milj. eiro
apmērā.
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Tāpat zemākā valsts pamatbudžeta izdevumu izpilde bija arī Valsts
prezidenta kancelejai, kas izdevumus veica 85,9% no precizētā valsts
pamatbudžeta izdevumu plāna, ko galvenokārt ietekmēja Covid-19 pandēmijas
rezultātā atceltie komandējumu braucieni un ieplānotie pasākumi.
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Valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām
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Lielākā daļa valsts pamatbudžeta izdevumu 2020.gadā tika veikti izdevumu
funkcijā “Ekonomiskā darbība” (21,5%) un “Vispārējie valdības dienesti” (20,8%),
savukārt mazākie izdevumi tika veikti izdevumu funkcijā “Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana” (0,1%) un izdevumu funkcijā “Vides aizsardzība” (0,7%).
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Valsts pamatbudžetā saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2020.gadam”
2020.gadā tika plānots finansiālais deficīts 342,0 milj. eiro apmērā.
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Valsts pamatbudžeta izdevumi budžeta resoru sadalījumā
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2020.gadā valsts pamatbudžetā budžeta resori veica izdevumus 94,6%
apmērā no precizētā valsts pamatbudžeta izdevumu plāna. Savukārt 2019.gadā
vidēji tika veikti izdevumi 98,1% apmērā no precizētā valsts pamatbudžeta
izdevumu plāna.

Ekonomiskā
darbība; 21,5%

Izglītība; 10,8%

Augstākā valsts pamatbudžeta izdevumu izpilde bija Centrālajai zemes
komisijai, budžeta resoram “62. Mērķdotācijas pašvaldībām” un “64. Dotācija
pašvaldībām”, kas izdevumus veica 100% apmērā no precizētā valsts
pamatbudžeta izdevumu plāna. Tāpat augsta valsts pamatbudžeta izdevumu
izpilde bija Veselības ministrijai (99,6%), Zemkopības ministrijai (99,0%) un
Centrālajai vēlēšanu komisijai (98,9%).
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aizsardzība; 0,7%

Atpūta, kultūra
un reliģija; 2,6%
Veselība; 16,3%

Teritoriju un mājokļu
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* tai skaitā procentu izdevumi 225,3 milj. eiro un maksājumi Eiropas Kopienas budžetā 321,6 milj. eiro
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2020.gada valsts budžeta izpilde
2020.gadā valsts pamatbudžeta izdevumos atbilstoši funkcionālajām
kategorijām, salīdzinot ar 2019.gadu, veidojās būtisks pieaugums izdevumu
funkcijai “Atpūta, kultūra un reliģija” (35,3 milj. eiro jeb 21,8%), kas galvenokārt
saistīts ar papildu finansējuma piešķiršanu, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto
negatīvo seku ietekmi uz kultūras nozari un veiktu investīcijas kultūras
infrastruktūrā.

finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai
bija 1 339,0 milj. eiro.

Valsts pamatbudžeta izdevumi pamatfunkciju īstenošanai atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām
Valsts pamatbudžeta izdevumi pamatfunkciju īstenošanai 2020.gadā bija
6 328,1 milj. eiro, kas ir par 849,2 milj. eiro jeb 15,5% vairāk nekā 2019.gadā.

Tāpat 2020.gadā valsts pamatbudžeta izdevumos atbilstoši funkcionālajām
kategorijām, salīdzinot ar 2019.gadu, veidojās būtisks pieaugums izdevumu
funkcijai “Ekonomiskā darbība” (286,7 milj. eiro jeb 21,0%), kas galvenokārt
saistīts ar papildu finansējuma piešķiršanu AS “Attīstības finanšu institūcija
Altum” rezerves kapitālā krīzes garantiju programmas un krīzes aizdevumu
programmas finansēšanai, alternatīvo ieguldījumu fonda finansēšanai,
aizdevumu procentu likmju subsīdijām, mājokļu pieejamības pasākumiem
daudzbērnu ģimenēm, kā arī papildu finansējumu Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūrai atbalstam Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem – preču un
pakalpojumu eksportētājiem un tūrisma nozares saimnieciskās darbības
veicējiem. Tāpat izdevumu pieaugums skaidrojams ar papildu finansējuma
piešķiršanu projektu īstenošanai autoceļu jomā, izdevumu kompensēšanai par
valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pasažieru
pārvadājumiem un avansa maksājumu veikšanai valsts publiskās lietošanas
dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvara nodrošināšanai, kā arī
zaudējumu kompensēšanai, kas radušies reģionālās nozīmes pārvadājumos ar
autobusiem un vilcieniem saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanai
noteiktajiem drošības un sociālās distancēšanās pasākumiem sabiedriskajā
transportā.

Izdevumi (bruto) pamatfunkciju īstenošanai atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām, % no izdevumiem kopā
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Lielākā daļa izdevumu pamatfunkciju īstenošanai 2020.gadā tika veikti
ekonomiskās klasifikācijas kodā – subsīdijas un dotācijas (27,9%) un atlīdzība
(18,0%), savukārt vismazākā daļa izdevumu pamatfunkciju īstenošanai tika veikti
procentu izdevumiem (3,6%).
Izdevumos atbilstoši ekonomiskajām kategorijām pamatfunkciju īstenošanai
izdevumu pieaugums 2020.gadā bija atlīdzībai, kas, salīdzinot ar 2019.gadu,
palielinājās par 37,6 milj. eiro jeb 3,4%. Izdevumu pieaugums galvenokārt
skaidrojams ar:
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2019.gads

Savukārt izdevumi precēm un pakalpojumiem 2020.gadā, salīdzinot ar
2019.gadu, palielinājās par 37,6 milj. eiro jeb 5,3%. Izdevumu palielinājums
galvenokārt skaidrojams ar papildu finansējuma piešķiršanu pasākumiem Covid19 izplatības ierobežošanai aizsardzības un veselības jomā.
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NBS dienējošo karavīru skaita pieaugumu un izmaiņām karavīru mēnešalgas
noteikšanas kārtībā;
ārstniecības personu un pārējo darbinieku darba samaksas pieaugumu;
tiesnešu un tiesu darbinieku darba samaksas pieaugumu, kā arī Valsts
probācijas dienesta nodarbināto atlīdzības pieaugumu.
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11,8%

Pieaugums bija arī izdevumu funkcijai “Sociālā aizsardzība” (78,0 milj. eiro
jeb 11,0%), kas galvenokārt saistīts ar papildu finansējuma piešķiršanu, lai
nodrošinātu bezdarbnieka pabalsta izmaksu nepārtrauktību, bezdarbnieka
palīdzības pabalsta un slimības pabalsta izmaksas sakarā ar Covid-19 radītajiem
riskiem un ārkārtas situāciju, kā arī ar Labklājības ministrijas valsts sociālo
pabalstu un izdienas pensiju izmaksām.
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Procentu izdevumi 2020.gadā, salīdzinot ar 2019.gadu, palielinājās par
2,3 milj. eiro jeb 1,0%, ko galvenokārt noteica lielāki valsts budžeta procentu
maksājumi par depozītiem un kontu atlikumiem.
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Izdevumi (bruto) pamatfunkciju īstenošanai atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām,

* bruto summas, neieskaitot teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu (06.000)

milj. eiro un % izmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu

Tāpat pieaugums bija arī izdevumu funkcijai “Aizsardzība” (67,6 milj. eiro jeb
10,8%), kas galvenokārt saistīts ar papildu finansējuma piešķiršanu Covid -19
izplatības ierobežošanai aizsardzības jomā, kā arī Nacionālo bruņoto spēku
(turpmāk – NBS) dienējošo karavīru skaita pieaugumu un izmaiņām karavīru
mēnešalgas noteikšanas kārtībā.
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Savukārt izdevumu samazinājums bija funkcijai “Vides aizsardzība” (1,5 milj.
eiro jeb 2,9%), kas galvenokārt saistīts ar to, ka 2019.gadā, salīdzinot ar
2020.gadu, notika intensīvāka Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projektu
īstenošana, līdz ar to maksājumu pieprasījumi tika iesniegti lielākā apjomā.
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2020.gadā valsts pamatbudžeta izdevumi pamatfunkciju īstenošanai bija
6 328,1 milj. eiro, savukārt izdevumi ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
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2020.gada valsts budžeta izpilde
Izdevumi (bruto) ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām,

2020.gadā, salīdzinot ar 2019.gadu, izdevumi subsīdijām un dotācijām
pieauga par 418,4 milj. eiro jeb 31,1%. Izdevumu pieaugums galvenokārt
skaidrojams ar papildu finansējuma piešķiršanu AS “Attīstības finanšu institūcija
Altum” rezerves kapitālā krīzes garantiju programmas un krīzes aizdevumu
programmas finansēšanai, alternatīvo ieguldījumu fonda finansēšanai,
aizdevumu procentu likmju subsīdijām, mājokļu pieejamības pasākumiem
daudzbērnu ģimenēm, kā arī papildu finansējumu Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūrai atbalstam Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem - preču un
pakalpojumu eksportētājiem un tūrisma nozares saimnieciskās darbības
veicējiem.
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Izdevumi sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām 2020.gadā,
salīdzinot ar 2019.gadu, pieauga par 114,0 milj. eiro jeb 27,2%, kas galvenokārt
skaidrojams ar Labklājības ministrijas izdienas pensiju un valsts sociālo pabalstu
izmaksām, tai skaitā saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos - ar 2020.gada
1.janvāri palielinot valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru mēnesī
personām ar invaliditāti, un papildu finansējuma piešķiršanu pasākumiem Covid19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanai, tai skaitā:
 lai nodrošinātu atbalstu nodokļu maksātājiem dīkstāvē esošu darbinieku,
pašnodarbināto personu un patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanai
(dīkstāves atbalstam), nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības
kompensēšanai (atbalsts algu subsīdijai) un Covid-19 krīzes skarto
uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai;
 lai nodrošinātu stipendiju apmēru palielināšanu pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības (koledžas) studijām, bezdarbnieka pabalsta izmaksu
nepārtrauktību, vecāku pabalsta izmaksas turpināšanu, kad bērns sasniedzis
viena gada vai pusotra gada vecumu, kā arī bezdarbnieka palīdzības
pabalsta, slimības palīdzības pabalsta, dīkstāves palīdzības pabalsta, jaunā
speciālista pabalsta, bērna kopšanas pabalsta 171 eiro apmērā mēnesī,
piemaksas pie dīkstāves un dīkstāves palīdzības pabalsta 50 eiro apmērā
par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru
darbiniekam tiek piemērots IIN atvieglojums, izmaksas.

Kapitālie izdevumi;
25,0%

Atlīdzība; 4,3%
Preces un pakalpojumi; 4,0%

Lielākā daļa izdevumu ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai
2020.gadā tika veikti ekonomiskās klasifikācijas kodā – subsīdijas un dotācijas
(57,4%) un kapitālie izdevumi (25,0%), savukārt mazākā daļa izdevumu – sociāla
rakstura maksājumiem un kompensācijām (0,1%) un kārtējiem maksājumiem ES
budžetā un starptautiskajai sadarbībai (0,9%).
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām ES politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un
pasākumu īstenošanai 2020.gadā, salīdzinot ar 2019.gadu, palielinājās:




Savukārt izdevumi kārtējiem maksājumiem ES budžetā un
starptautiskajai sadarbībai 2020.gadā, salīdzinot ar 2019.gadu, palielinājās par
33,0 milj. eiro jeb 10,4%, kas galvenokārt skaidrojamas ar to, ka 2020.gadā ES
budžetā iemaksājamās 1/12 daļas apmērs bija par aptuveni 12% vairāk nekā
2019.gadā.

atlīdzībai par 1,2 milj. eiro jeb 2,2%;
subsīdijām un dotācijām par 1,0 milj. eiro jeb 0,1%;
uzturēšanas izdevumu transfertiem par 5,4 milj. eiro jeb 5,1%.

Izdevumu palielinājums galvenokārt skaidrojams ar 2014.-2020.gada ES
fondu plānošanas perioda projektu un pasākumu īstenošanu.
Izdevumi (bruto) ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām,

Uzturēšanas izdevumu transferti 2020.gadā, salīdzinot ar 2019.gadu,
palielinājās par 95,6 milj. eiro jeb 9,4%. Izdevumu palielinājums galvenokārt
skaidrojams ar:



Maksājumi ES un starptautiskā sadarbība; 0,9%

milj. eiro un % izmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu

papildu piešķirto speciālo dotāciju pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam;
papildu finansējuma piešķiršanu slimības pabalsta izmaksām saistībā ar
Covid-19 izplatības sekām.
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Izdevumu palielinājums bija kapitālajiem izdevumiem, kas 2020.gadā,
salīdzinot ar 2019.gadu palielinājās par 110,7 milj. eiro jeb 32,2%. Izdevumu
palielinājums galvenokārt skaidrojams ar:
 papildu finansējuma piešķiršanu projektu īstenošanai autoceļu jomā;
 NBS noslēgto līgumsaistību izpildi, starptautiskās sadarbības līgumu izpildi
un NBS spēju attīstības projektu īstenošanu.
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transferti

2019.gads
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izdevumi

2020.gads

2020.gadā, salīdzinot ar 2019.gadu, izdevumi precēm un pakalpojumiem
samazinājās par 9,5 milj. eiro jeb 15,0%. Izdevumu samazinājums skaidrojams
ar vīrusa Covid-19 izplatības ierobežojošo pasākumu Latvijā un pasaulē
ieviešanu, kā rezultātā netika īstenoti plānotie klātienes pasākumi, nenotika
starptautiskās izstādes, kā arī atceltas plānotās ārvalstu delegāciju vizītes.

Valsts pamatbudžeta izdevumi ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai
2020.gadā bija 1 339,0 milj. eiro, kas ir par 96,9 milj. eiro jeb 6,7% mazāk nekā
2019.gadā.

2020.gadā, salīdzinot ar 2019.gadu izdevumi sociāla rakstura
maksājumiem un kompensācijām samazinājās par 0,5 milj. eiro jeb 38,5%, kas
galvenokārt saistīts ar to, ka projektā "Sākotnējās profesionālās izglītības
3

2020.gada valsts budžeta izpilde
programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" tika piešķirts mazāk
mērķstipendiju, ņemot vērā, ka 2020.gadā noslēdzās projekta atbalstāmo darbību
īstenošana.

2020.gadā valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi
pārsniedza izdevumus, veidojot valsts sociālās apdrošināšanas budžetā
finansiālo pārpalikumu 115,0 milj. eiro apmērā. Saskaņā ar likumu “Par valsts
budžetu 2020.gadam” valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā
2020.gadā tika plānots finansiālais pārpalikums 234,5 milj. eiro apmērā.

Salīdzinot ar 2019.gadu, 2020.gadā izdevumi kārtējiem maksājumiem ES
budžetā un starptautiskajai sadarbībai samazinājās par 9,8 milj. eiro jeb
46,2%, kas galvenokārt saistīts ar to, ka Pārrobežu sadarbības programmu
projektu līgumi tika noslēgti vēlāk nekā plānots.

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets kopā*,
milj. eiro un % izmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu

2020.gadā, salīdzinot ar 2019.gadu kapitālie izdevumi samazinājās par
84,7 milj. eiro jeb 20,2%, kas galvenokārt saistīts ar 2014.-2020.gada ES fondu
plānošanas perioda projektu un pasākumu izmaiņām finansējuma saņēmēju
naudas plūsmā.
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Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta ieņēmumi 2020.gadā
veidoja 3 107,6 milj. eiro, kas, salīdzinot ar 2019.gadu, ir par 57,3 milj. eiro jeb
1,9% vairāk, savukārt izdevumi bija 2 992,6 milj. eiro, kas ir par 241,8 milj. eiro
jeb 8,8% vairāk.
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* izslēdzot savstarpējos valsts sociālā budžeta transfertus
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2020.gadā, salīdzinot ar 2019.gadu, valsts pensiju speciālajā budžetā
izdevumi palielinājušies par 147,4 milj. eiro jeb 7,3%, kas galvenokārt saistīts ar
veikto pensiju indeksāciju 2020.gada oktobrī, kā rezultātā izraisot vecuma
pensijas apmēra palielināšanos par 28,63 eiro vidēji mēnesī jeb 7,9%, pensijas
apgādnieka zaudējuma gadījumā apmēra palielināšanos par 9,75 eiro vidēji
mēnesī jeb 4,8%, apbedīšanas pabalsta saņēmēju skaita palielināšanos par
75 personām vidēji mēnesī jeb 3,9% un pabalsta vidējā apmēra mēnesī
palielināšanos par 56,07 eiro jeb 9,0%, kā arī ar pabalsta pensijas saņēmēja
nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam saņēmēju skaita palielināšanos par
2 481 personu vidēji mēnesī jeb 82,5% un pabalsta vidējā apmēra mēnesī
palielināšanos par 13,03 eiro jeb 7,7 procentiem.
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Savukārt invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā
izdevumi palielinājās par 62,0 milj. eiro jeb 11,7 procentiem. Izdevumi
palielinājušies galvenokārt slimības pabalsta izmaksai par 40,4 milj. eiro jeb
21,0% saistībā ar pabalsta saņēmēju skaita palielināšanos par 1 529 personām
vidēji mēnesī jeb 8,8%, tai skaitā saistībā ar Covid-19 ietekmi, un pabalsta vidējā
apmēra mēnesī palielināšanos par 103,33 eiro jeb 11,2%, invaliditātes pensijas
izmaksai par 11,3 milj. eiro jeb 7,0% saistībā ar pensijas vidējā apmēra mēnesī
palielināšanos par 13,12 eiro jeb 7,1%, vecāku pabalsta izmaksai par 8,5 milj.
eiro jeb 7,9% saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 41,47
eiro jeb 10,1%, kā arī maternitātes pabalsta izmaksai par 0,8 milj. eiro jeb 1,7%
saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 189,41 eiro jeb 6,3
procentiem.

Bilance

* izslēdzot savstarpējos valsts sociālā budžeta transfertus

2020.gadā, salīdzinot ar 2019.gadu, valsts sociālās apdrošināšanas speciālā
budžeta izdevumu pieaugumu galvenokārt ietekmēja pensiju vidējo apmēru
mēnesī palielināšanās saistībā ar veikto pensiju indeksāciju 2020.gada oktobrī,
kā arī pabalstu/atlīdzību vidējo apmēru mēnesī un saņēmēju skaita
palielināšanās, tai skaitā saistībā ar Covid-19 ietekmi.

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta
finansiālā bilance (bruto) uzkrājošās vērtībās, milj. eiro
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Darba negadījumu speciālajā budžetā izdevumi 2020.gadā, salīdzinot ar
2019.gadu, pieauga par 7,1 milj. eiro jeb 14,0%, ko galvenokārt ietekmēja
atlīdzības par darbspēju zaudējumu vidējā apmēra mēnesī palielināšanās par
24,21 eiro jeb 7,3% un atlīdzības saņēmēju skaita palielināšanās par 560
personām vidēji mēnesī jeb 5,4%, kā arī slimības pabalsta saņēmēju skaita
palielināšanās par 31 personu vidēji mēnesī jeb 6,7% un pabalsta vidējā apmēra
mēnesī palielināšanās par 217,83 eiro jeb 16,4 procentiem.
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2020.gadā nodarbinātības speciālajā budžetā izdevumi, salīdzinot ar
2019.gadu, palielinājās par 23,2 milj. eiro jeb 16,5%, ko galvenokārt ietekmēja
bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaita palielināšanās par 7 006 personām vidēji
mēnesī jeb 21,6%, tai skaitā saistībā ar Covid-19 ietekmi.
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Savukārt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) speciālajā
budžetā izdevumi 2020.gadā, salīdzinot ar 2019.gadu, pieauga par 2,2 milj. eiro
jeb 11,6 procentiem.
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2020.gada valsts budžeta izpilde
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālais
budžets sadalījumā pa izdevumu veidiem*,

% no sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumiem kopā
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Darba negadījumu
speciālais budžets
1,9%
VSAA speciālais
budžets
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* izslēdzot savstarpējos valsts sociālā budžeta transfertus

Vislielāko izdevumu daļu 2020.gadā valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā
budžetā veidoja valsts pensiju speciālais budžets 2 158,6 milj. eiro jeb 72,1% un
otru lielāko daļu veidoja invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets
591,2 milj. eiro jeb 19,8 procentus. Nodarbinātības speciālais budžets veidoja
164,0 milj. eiro jeb 5,5%, savukārt darba negadījumu speciālais budžets – 57,7 milj.
eiro jeb 1,9 procentus. Vismazāko izdevumu daļu 21,1 milj. eiro jeb 0,7% veidoja
VSAA izdevumi, kas paredzēti, lai nodrošinātu sociālās apdrošināšanas budžeta
administrēšanu, reģistrētu sociāli apdrošinātās personas un viņu iemaksas sociāli
apdrošinātās personas kontos, kā arī lai sniegtu iedzīvotājiem sociālās
apdrošināšanas pakalpojumus un individuālas konsultācijas par sociālās
apdrošināšanas un sociālās palīdzības pakalpojumiem.
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