Skaidrojums valsts konsolidētajai grāmatvedības bilancei
Vispārējie principi
Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes
2006.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem (turpmāk - gada
pārskats) ir sagatavots atbilstoši likumam “Par grāmatvedību”, “Likumam par budžetu un
finanšu vadību”, “Par pašvaldībām”, “Par pašvaldību budžetiem”, “Par valsts budžetu
2006.gadam” un normatīvajos aktos grāmatvedības jomā noteiktajam.
Valsts budžeta finanšu grāmatvedības uzskaite kārtota apstiprinātajos grāmatvedības kontos
atbilstoši Valsts kases 2005.gada 29.decembra kārtībā Nr.2 “Valsts budžeta finanšu uzskaites
grāmatvedības kontu atvēršana un slēgšana Valsts kasē” un Valsts kases 2005.gada 26.aprīļa
“Valsts kases valsts budžeta finanšu uzskaites grāmatvedības politika” Nr.7 (ar grozījumiem)
noteiktajam.
Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību grāmatvedības pārskati sagatavoti atbilstoši Ministru
kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.446 “Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada
pārskatu sagatavošanas kārtība” (ar grozījumiem) noteiktajai kārtībai un apjomam un
atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.867 “Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”.
Konsolidētā grāmatvedības bilance ietver finanšu aktīvus un saistības uz 2006.gada
31.decembri, kā arī sniedz salīdzinošos datus uz 2005.gada 31.decembri.
2006.gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar uzkrāšanas un darbības turpināšanas principiem.
Naudas vienība
Gada pārskatā par vērtības mēru lietota Latvijas Republikas naudas vienība lats (Ls).
Konsolidācijas pamatprincipi
Sagatavojot valsts konsolidēto finanšu pārskatu, izslēgti darījumi, kuri notikuši starp pārskatā
iekļautajām pašvaldībām, valsts budžeta iestādēm un Valsts kasi.
Ārvalstu valūtu pārvērtēšana
Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtās pārrēķināti latos pēc Latvijas Bankas oficiāli
noteiktā ārvalstu valūtas kursa pārskata gada pēdējā dienā. Valūtas kursa starpības, kuras
radušās valūtas norēķinu rezultātā, kā arī aktīvu un saistību uzskaitē pielietojot valūtas kursus,
kuri atšķiras no sākotnēji darījumu uzskaitei izmantotajiem valūtas kursiem, atzītas ieņēmumu
un izdevumu pārskatā.
Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi (latos)
Valūta
31.12.2006.
31.12.2005.
EUR
0.702804
0.702804
USD
0.536000
0.593000
DKK
0.094300
0.094200
GBP
1.048000
1.021000
SEK
0.077800
0.074700
Aplēšu izmantošana
Pārskati sagatavoti, ņemot vērā aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē atsevišķus bilances un
ieņēmumu vai izdevumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī iespējamo saistību apmēru.
Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās
aplēses. Aplēšu izmaiņu ietekme uzrādīta finanšu pārskatos.
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Uzskaite un novērtēšana
Aktīvu un saistību īstermiņa un ilgtermiņa daļas
2006.gada konsolidētā bilance sagatavota, nodalot aktīvu un saistību īstermiņa un ilgtermiņa
daļas. Par ilgtermiņa aktīviem atzīti aktīvi, kuru lietošana plānota ilgāk kā vienu gadu vai
apmaksa paredzēta vēlāk kā pēc viena gada no bilances datuma. Īstermiņa aktīvi ir aktīvi,
kuru pielietošana vai apmaksa paredzēta gada laikā no bilances datuma.
Par ilgtermiņa saistībām atzītas saistības, kuru atmaksa paredzēta vēlāk kā pēc viena gada no
bilances datuma. Īstermiņa saistības ir saistības, kuru atmaksa paredzēta viena gada laikā no
bilances datuma.
Ilgtermiņa ieguldījumi
Bilances sadaļā “Ilgtermiņa ieguldījumi” norādīti resursi, ko budžeta iestāde kontrolē
pagātnes notikumu rezultātā un kuru dēļ nākotnē budžeta iestādei paredzama ekonomisko
labumu plūsma.
Nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālajos ieguldījumos norādītas uz noteiktu laiku un tikai par atlīdzību iegūtās
koncesijas, patenti, licences, datorprogrammas, tirdzniecības zīmes un līdzīgas tiesības.
Nemateriālie ieguldījumi uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto amortizāciju.
Nemateriālie ieguldījumi bilancē uzrādīti atlikušajā vērtībā.
Amortizāciju aprēķināta pēc lineārās metodes nemateriālo ieguldījumu lietderīgās lietošanas
laikā.
Pamatlīdzekļi un to nolietojums
Pamatlīdzekļu sastāvā norādīti materiālie aktīvi, kurus budžeta iestāde izmanto, lai sniegtu
pakalpojumus, ražotu preces, iznomātu citiem vai izmantotu administratīviem nolūkiem, un
kurus paredzēts lietot ilgāk par vienu gadu.
Pamatlīdzekļi uzskaitīti to iegādes vērtībā, no kuras atskaitīts uzkrātais nolietojums.
Pamatlīdzekļi bilancē uzrādīti atlikušajā vērtībā.
Pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts pēc lineārās metodes atbilstoši Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.440 “Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu
nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem”.
Pārskata gadā atbilstoši iepriekšminētajiem Ministru kabineta noteikumiem valsts budžeta
iestādes un pašvaldības pārskatījušas pamatlīdzekļu klasifikāciju un lietderīgās lietošanas
laikus, piemērojot attiecīgās nolietojuma likmes.
Zemei, bioloģiskajiem aktīviem, kultūras un dabas pieminekļiem, mākslas priekšmetiem un
citām kultūrvēsturiskajām vērtībām nolietojums netiek rēķināts.
Nomātie pamatlīdzekļi uzrādīti zembilancē.
Finanšu ieguldījumi
Finanšu ieguldījumos norādīti budžeta iestāžu - valsts vai pašvaldības kapitāla daļu
pārvaldītāju, ieguldījumi uzņēmumu (kapitālsabiedrību) kapitālā, aizdevumi, budžeta iestāžu
īpašumā esošie vērtspapīri, ieguldījumi un noguldījumi.
Finanšu ieguldījumi konsolidētajā bilancē uzrādīti atsevišķi nodalot ieguldījumu ilgtermiņa un
īstermiņa daļu.
Noguldījumus, ieguldījumus uzņēmumu (kapitālsabiedrību) kapitālos un īpašumā esošos
vērtspapīrus norāda kā ilgtermiņa finanšu ieguldījumus, ja iestāde plāno tos turēt ilgāk par
gadu.
Noguldījumus, ieguldījumus uzņēmumu kapitālos un īpašumā esošos vērtspapīrus norāda kā
īstermiņa finanšu ieguldījumus, ja iestāde plāno tos turēt līdz gadam.
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Izsniegtie aizdevumi norādīti kā ilgtermiņa finanšu ieguldījumi, ja aizdevuma atmaksa
paredzama ilgākā laikposmā nekā viens gads; kā īstermiņa finanšu ieguldījumi, ja aizdevuma
atmaksa paredzama gada laikā.
Uzņēmumu kapitāla daļas sākotnēji ir uzskaitītas iegādes vērtībā. Budžeta iestādes uzskaitot
līdzdalības ieguldījumus radniecīgo un asociēto uzņēmumu kapitālos tos novērtē un uzrāda
pēc pašu kapitāla vai izmaksu metodes.
Atsevišķi ir uzrādīta līdzdalība radniecīgo uzņēmumu (kapitālsabiedrību) kapitālos un
līdzdalība asociēto uzņēmumu (kapitālsabiedrību) kapitālos, kā arī aizdevumi attiecīgajiem
uzņēmumiem (kapitālsabiedrībām).
Noguldījumu uzskaite
Noguldījumu sastāvā ietverti uz laiku brīvo līdzekļu ieguldījumi depozītos Latvijas Bankā un
citās kredītiestādēs, atsevišķi nodalot īstermiņa un ilgtermiņa noguldījumus. Noguldījumu
procentu ieņēmumi uzskaitīti pēc uzkrāšanas principa.
Aizdevumu uzskaite
Valsts budžeta finanšu bilancē iekļauti izsniegtie valsts budžeta aizdevumi valsts un
pašvaldību budžetiem un kapitālsabiedrībām.
Izsniegto aizdevumu īstermiņa un ilgtermiņa daļas bilancē nodalītas un uzrādītas atsevišķi.
Visiem valsts budžeta aizdevumiem Valsts kase analizē riskus un nosaka atbilstošus
uzkrājumus to vērtības samazinājumam un iespējamiem zaudējumiem. Valsts budžeta finanšu
bilancē aizdevumi uzrādīti to atgūstamajā vērtībā, ņemot vērā uzkrājumus iespējamiem
zaudējumiem.
Ilgtermiņa debitori
Saskaņā ar pašreizējo uzskaites politiku šajā postenī uzrāda valsts budžeta pārņemto AS
Latvijas Gāzes parādu, kā arī no AS “Latvijas Krājbanka” un AS “SEB Latvijas Unibanka”
pārņemtās valsts budžeta prasības, atsevišķi nodalot īstermiņa un ilgtermiņa daļu.
Atvasinātie finanšu instrumenti
Finanšu aktīvos atzīti tikai tie atvasinātie finanšu instrumenti, kuri ir tirgojami un kuriem ir
pieejami vispārēji atzīta tirgus vērtība.
Procentu ieņēmumi par atvasinātajiem finanšu instrumentiem uzskaitīti saskaņā ar uzkrāšanas
principu.
Īstermiņa finanšu ieguldījumi
Īstermiņa finanšu ieguldījumi uzrādīti kā ieguldījumi, kurus iespējams realizēt jebkurā laikā
un kurus paredzēts paturēt ne ilgāk par gadu, kā arī ilgtermiņa finanšu ieguldījumi, kurus
paredzēts pārdot un kuri pārklasificēti par īstermiņa ieguldījumiem.
Apgrozāmie līdzekļi
Apgrozāmos līdzekļos norādīti līdzekļi, kas iestādes rīcībā atradīsies ne ilgāk kā vienu gadu
vai prasības, kuras paredzēts saņemt gada laikā pēc bilances slēgšanas datuma.
Krājumi
Krājumos norādīti īstermiņa aktīvi, kas paredzēti budžeta iestāžu darbības nodrošināšanai,
atsavināšanai vai materiālu un izejvielu veidā atrodas vai tiks izlietoti saimnieciskās darbības
procesā.
Atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.867 “Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” krājumu sastāvā ietverti arī atsavināšanai
paredzētie ilgtermiņa ieguldījumi.
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Krājumi uzskaitīti iegādes (izmaksu) vērtībā. Krājumu novērtēšanai piemērotas vidējo svērto
cenu vai “pirmais iekšā – pirmais ārā” (FIFO) metodes.
Produktīvie un darba dzīvnieki
Produktīvie un darba dzīvnieki ietilpst apgrozāmo līdzekļu sastāvā. Norādīts produktīvo un
darba dzīvnieku novērtējums naudas izteiksmē.
Norēķini par prasībām (debitori)
Norēķinos par prasībām (debitoriem) norādīti norēķini ar debitoriem, kuri atmaksājami viena
gada laikā. Debitoru parādu atlikumi saskaņoti.
Debitoru parādi bilancē norādīti neto vērtībā, kas aprēķināta, no debitoru uzskaites vērtības
atskaitot nedrošajiem (šaubīgajiem) parādiem izveidotos speciālos uzkrājumus.
Atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.867 “Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” prasībām uzkrājumi nedrošiem (šaubīgiem)
parādiem veidoti gadījumos, ja šo debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma.
Nākamo periodu izdevumi
Nākamo periodu izdevumos uzrādītas faktiskās izmaksas, kas attiecas uz nākamajiem
periodiem, samaksātie avansi par pakalpojumiem un projektiem. Nākamo periodu izdevumi
iekļauti attiecīgā perioda izdevumos pēc uzkrāšanas principa.
Uzkrātie ieņēmumi
Uzkrāto ieņēmumu vērtībā ietverti uzkrātie procenti depozītu noguldījumiem, aizdevumu
uzkrātie procentu ieņēmumi, aizdevumu un galvojumu uzkrātie saistību maksājumi, uzkrātie
apkalpošanas maksājumi, uzkrātie procenti par kontu atlikumiem, uzkrātie ieņēmumi no
atvasinātajiem finanšu instrumentiem.
Naudas līdzekļi
Naudas līdzekļu sastāvā ietverti Valsts kases kontu atlikumi Latvijas Bankā un kredītiestādēs,
kā arī budžeta iestāžu naudas līdzekļi - nauda kasēs un norēķinu kontos kredītiestādēs.
Pašu kapitāls
Atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.867 “Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” prasībām 2006.gadā kontu “Budžeta iestāžu
pamatlīdzekļu fonds” un “Valsts (pašvaldības) pamatkapitāls (līdzdalības kapitāls)” atlikumi
ietverti iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultātos.
Fondu sastāvā bija norādīti budžeta iestāžu pamatlīdzekļu fonda un valsts (pašvaldības)
pamatkapitāla (līdzdalības kapitāla) atlikumi līdz to iekļaušanai iepriekšējo pārskata gadu
budžeta izpildes rezultātā 2006.gadā.
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve veidota no ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšanas
rezultātā radītā vērtības palielinājuma.
Pārējās rezerves atzītas, ja finanšu ieguldījumi novērtēti saskaņā ar pašu kapitāla metodi un
kapitālsabiedrībai pašu kapitālā ir tādas izmaiņas, kuras nav norādītas šīs komercsabrības
peļņas un zaudējumu aprēķinā.
Uzkrājumi
Atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.867 “Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un saskaņā ar uzkrāšanas principu atzīti
uzkrājumi aktīviem un paredzamajām saistībām.
Pārskatos par 2006.gadu pašu kapitāla kopsummā iekļauta arī izveidoto uzkrājumu vērtība
paredzamajām saistībām.
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Kreditori
Kreditori ir uzrādīti kā pašreizējās saistības (pienākumi), kuras radušās pagātnes notikumu
(darījumu) rezultātā un kuru apmaksa radīs resursu patēriņu.
Kreditori konsolidētajā bilancē uzrādīti nodalot saistību ilgtermiņa un īstermiņa daļu.
Kreditoru parādi saskaņoti.
Kreditoros uzrādīti aizņēmumi, emitētās obligācijas un citi parāda vērtspapīri, saistības par
saņemto ārvalstu finanšu palīdzību un ES politiku instrumentu līdzekļiem, saistības par fondu
sadali, uzkrātie izdevumi, norēķini par saņemtajiem avansiem, norēķini ar piegādātājiem un
darbuzņēmējiem, norēķini ar kapitālsabiedrībām, dalībniekiem un personālu, norēķini par
darba samaksu un ieturējumiem no darba algas (izņemot nodokļus), norēķini par nodokļiem,
norēķini par nākamo periodu ieņēmumiem un pārējās saistības.
Aizņēmumi
Aizņēmumi konsolidētajā bilancē uzrādīti no brīža, kad saņemta nauda vai tās ekvivalenti no
iekšzemes vai ārvalstu finanšu institūcijas, atsevišķi nodalot īstermiņa un ilgtermiņa daļu.
Procentu izdevumi par aizņēmumiem uzskaitīti saskaņā ar uzkrāšanas principu.
Emitētās obligācijas un citi parāda vērtspapīri
Valsts emitētās eiroobligācijas finanšu bilancē sākotnēji uzskaitītas to emisijas cenā ar
diskonta un prēmijas amortizāciju.
Īstermiņa parādzīmes ir valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu līdz vienam gadam (ieskaitot).
Vidēja termiņa parādzīmes ir valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu no viena gada
(neieskaitot) līdz pieciem gadiem (ieskaitot). Ilgtermiņa obligācijas ir valsts parādzīmes ar
dzēšanas termiņu virs pieciem gadiem.
Emitēto obligāciju un citu parāda vērtspapīru īstermiņa un ilgtermiņa daļas pārskatā nodalītas
un uzrādītas atsevišķi.
Procentu izdevumi par valsts parādzīmēm uzskaitīti saskaņā ar uzkrāšanas principu.
Saistības par saņemto ārvalstu finanšu palīdzību un ES politiku instrumentu līdzekļiem
Saņemtais ES finansējums uzrādīts bilancē kā īstermiņa saistības brīdī, kad naudu no Eiropas
Komisijas budžeta saņem Valsts kases valūtas kontā kredītiestādē.
Saistības par fondu sadali
Saistībās par fondu sadali uzrādītas saistības, kas radušās saņemot līdzekļus, kurus atbilstoši
normatīvo aktu nosacījumiem Valsts kase pārdala no attiecīgajiem fondiem. Valsts kasei
rodas saistības par fondu līdzekļiem brīdī, kad fondu uzskaites kontos ieskaita pārdalāmos
līdzekļus.
Uzkrātie izdevumi
Uzkrāto izdevumu postenī uzrādīti izdevumi, kas attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējiem
gadiem. Šie izdevumi ir aprēķināti un ir zināmas precīzas to summas, bet tie nav samaksāti
līdz pārskata gada beigām. Konsolidētajā bilancē uzkrāto izdevumu sastāvā iekļautas saistības
uzkrātiem procentu un saistību izdevumiem emitētajiem vērtspapīriem, overdraftiem un
ārvalstu aizņēmumiem.
Pārējās īstermiņa saistības
Uzrādītas pārējās īstermiņa saistības, kuras nav klasificētas atsevišķos saistību (norēķinu)
posteņos.
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Bilances posteņu pārklasifikācija
Lai nodrošinātu bilances posteņu salīdzināmību, valsts budžeta iestāžu un pašvaldību budžeta
iestāžu bilances posteņos “Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā” un “Līdzdalība
asociēto kapitālsabiedrību kapitālā” pēc izmaksu metodes uzrādītie atlikumi uz pārskata
perioda beigām pārrēķināti pēc pašu kapitāla metodes un iekļauti konsolidētajā finanšu
pārskatā.
Konsolidācija
Konsolidētās bilances sagatavošanas gaitā izslēgti valsts budžeta finanšu bilancē ietilpstošie
un valsts un pašvaldību grāmatvedības bilancēs uzrādītie savstarpējie bilances atlikumi.
Valsts konsolidētajā bilancē veikta konsolidācija Ls (549 232 086) vērtībā sekojošos bilances
aktīva posteņos:
Ilgtermiņa ieguldījumi konsolidēti par kopējo summu Ls (20 156 457) ,t.sk.:
bilances postenī “Pārējie aizdevumi” konsolidēti par kopējo summu Ls (169 692 715), t.sk.:
• Ls (169 249 417) vērtībā par ilgtermiņa aizdevumiem valsts un pašvaldību budžeta
iestādēm no valsts budžeta;
• Ls (76 535) vērtībā pašvaldību ilgtermiņa aizdevumiem pašvaldībām;
• Ls (91 244) vērtībā par valsts budžeta iestāžu ilgtermiņa aizdevumiem valsts budžeta
iestādēm;
• Ls (275 519) vērtībā par valsts budžeta iestāžu ilgtermiņa aizdevumiem pašvaldībām;
bilances postenī “Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā” par kopējo summu
Ls 153 044 581;
bilances postenī “Līdzdalība radniecīgo asociēto kapitālsabiedrību kapitālā” par kopējo
summu Ls (3 508 323).
Apgrozāmie līdzekļi konsolidēti par kopējo summu Ls (529 075 629) vērtībā, t.sk.:
bilances postenī “Norēķini par prasībām (debitoriem)” Ls (6 612 312) vērtībā par:
• valsts budžeta iestāžu īstermiņa debitoru prasību pret valsts budžeta iestādēm
Ls (434 644) vērtībā;
• valsts budžeta iestāžu īstermiņa debitoru prasību pret pašvaldību budžeta iestādēm Ls
(2 263 181) vērtībā;
• valsts budžeta iestāžu īstermiņa kreditoru saistībām pret pašvaldību budžeta iestādēm
Ls (114 468) vērtībā;
• pašvaldību budžeta iestāžu īstermiņa debitoru prasību pret valsts budžeta iestādi Ls
(777 535) vērtībā;
• pašvaldību budžeta iestāžu īstermiņa debitoru prasību pret valsts budžetu par
iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadali Ls (1 216 561);
• Ls (18 257) vērtībā pašvaldību īstermiņa aizdevumiem pašvaldībām;
• Ls (3 300) vērtībā par valsts budžeta iestāžu īstermiņa aizdevumiem valsts budžeta
iestādēm;
• Ls (84 881) vērtībā par valsts budžeta iestāžu īstermiņa aizdevumiem pašvaldībām;
• speciālā (sociālā) budžeta prasībām pret valsts budžetu par speciālā (sociālā) budžeta
aprēķinātajiem procentiem par noguldījumiem un speciālā budžeta kontu atlikumiem
Valsts kasē Ls (1 699 485) vērtībā;
bilances postenī “Īstermiņa finanšu ieguldījumi” Ls (25 133 676) vērtībā par:
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•
•

Ls (25 092 831) vērtībā par valsts budžeta īstermiņa aizdevumiem valsts budžeta
iestādēm un pašvaldībām;
Ls (40 845) vērtībā par valsts budžeta prasībām pret pašvaldībām par soda procentiem;

bilances postenī “Uzkrātie ieņēmumi” Ls (1 632 788) vērtībā par aprēķinātajiem uzkrātajiem
ieņēmumiem par aizņēmumiem no valsts budžeta :
• Ls (1 463 588) vērtībā par uzkrātajiem procentu un saistību maksājumu procentiem
pašvaldībām;
• Ls (169 200) vērtībā par uzkrātajiem procentu un saistību maksājumu procentiem
valsts budžeta iestādēm.
Naudas līdzekļi konsolidēti Ls (495 696 853) vērtībā par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu
naudas līdzekļu kontu atlikumiem Valsts kasē.
un sekojošos bilances pasīva posteņos:
Pašu kapitāls konsolidēts par kopējo summu Ls (73 661 886) vērtībā bilances postenī
“Budžeta gada izpildes rezultāts”.
Kreditori konsolidēti par kopējo summu Ls (622 893 972), t.sk., bilances postenī “Ilgtermiņa
saistības” Ls (169 705 072) vērtībā, kur :
• Ls (169 249 417) vērtībā par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu ilgtermiņa
aizņēmumiem no valsts budžeta;
• Ls (76 535) vērtībā par pašvaldību ilgtermiņa aizņēmumiem no pašvaldībām;
• Ls (90 944) vērtībā par valsts budžeta iestāžu ilgtermiņa aizņēmumiem no valsts
budžeta iestādēm;
• Ls (278 800) vērtībā par pašvaldību ilgtermiņa aizņēmumiem no valsts budžeta
iestādēm;
• Ls (9 376) vērtībā par budžeta iestāžu aprēķinātajām ilgtermiņa saistībām par
uzkrātajiem procentiem par aizņēmumiem no valsts budžeta;
bilances postenī “Īstermiņa saistības” Ls (453 188 900) vērtībā, kur:
• Ls (25 092 831) vērtībā par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu īstermiņa
aizņēmumiem no valsts budžeta;
• Ls (26 418 401) vērtībā par īstermiņa saistībām par valsts budžeta iestāžu Kohēzijas
fonda līdzekļu atlikumiem Valsts kasē;
• Ls (434 644) vērtībā par valsts budžeta iestāžu īstermiņa debitoru prasību pret valsts
budžeta iestādēm;
• Ls (2 263 181) vērtībā par valsts budžeta iestāžu īstermiņa debitoru prasību pret
pašvaldību budžeta iestādēm;
• Ls (114 468) vērtībā par valsts budžeta iestāžu īstermiņa kreditoru saistībām pret
pašvaldību budžeta iestādēm;
• Ls (777 535) vērtībā par pašvaldību budžeta iestāžu īstermiņa debitoru prasībām pret
valsts budžeta iestādi;
• Ls (1 216 561) par valsts budžeta saistībām pret pašvaldībām par iedzīvotāju
ienākuma nodokļa sadali;
• Ls (18 257) vērtībā par pašvaldību īstermiņa aizņēmumiem no pašvaldībām;
• Ls (121 482 470) vērtībā par valsts budžeta iestāžu īstermiņa noguldījumiem Valsts
kasē;
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Ls (261 124 537) vērtībā par īstermiņa saistībām par valsts speciālā, ziedojumu un
dāvinājumu, deponēto un citu budžetu iestāžu klientu kontu atlikumiem;
• Ls (26 800) vērtībā par Valsts kases saistībām par ārvalstu dāvinājumu valsts budžeta
iestādei;
• Ls (10 770 273) vērtībā par īstermiņa saistībām par pašvaldību budžeta iestāžu klientu
kontu atlikumiem;
• Ls (3 600) vērtībā par valsts budžeta iestāžu īstermiņa aizņēmumiem no valsts budžeta
iestādēm;
• Ls (81 600) vērtībā par pašvaldību īstermiņa aizņēmumiem no valsts budžeta
iestādēm;
• Ls (379 204) vērtībā par valsts budžeta saistībām par aprēķinātajiem procentiem par
speciālā (sociālā) budžeta noguldījumiem Valsts kasē;
• Ls (1 320 281) vērtībā par valsts budžeta saistībām par aprēķinātajiem procentiem par
speciālā (sociālā) budžeta kontu atlikumiem Valsts kasē;
• Ls (169 200) vērtībā par budžeta iestāžu aprēķinātajiem, uzkrātajiem procentiem par
aizņēmumiem;
• Ls (1 504 433) vērtībā par pašvaldību aprēķinātajiem, uzkrātajiem procentiem par
aizņēmumiem no valsts budžeta.
Paskaidrojumi bilances posteņiem
Paskaidrojumi par būtiskām izmaiņām bilances posteņos sniegti pie sekojošu pārskatu
skaidrojumiem:
• valsts budžeta iestāžu bilanču kopsavilkums;
• pašvaldību budžeta iestāžu bilanču kopsavilkums;
• valsts budžeta finanšu bilance.
Ilgtermiņa ieguldījumi
Ilgtermiņa ieguldījumi konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri uzrādīti
Ls 5 487 665 417 vērtībā un uz 2005.gada 31.decembri uzrādīti Ls 4 601 752 780 vērtībā.
Ilgtermiņa ieguldījumi palielinājušies Ls 885 912 637 vērtībā.
Detalizēts ilgtermiņa ieguldījumu bilances posteņu sadalījums uzrādīts gada pārskata 1. un
2.pielikumā un finanšu bilancē.
Nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālo ieguldījumu kopējā vērtība 2006.gadā palielinājusies par Ls 9 324 164.
Rādītāji

uz 31.12.2006.

uz 31.12.2005.

Izmaiņas

Nemateriālie ieguldījumi
1.Pētniecības un uzņēmumu
attīstības izmaksas
2. Koncesijas, patenti, licences,
tirdzniecības zīmes un līdzīgas
tiesības, datorprogrammas
3. Pārējie nemateriālie aktīvi
(ieguldījumi)
4. Avansa maksājumi par
nemateriālajiem ieguldījumiem

48 882 356

39 558 192

9 324 164

1 298 361

894 302

33 680 877

33 167 348

513 529

5 544 479

3 174 127

2 370 352

7 464 337

1 918 356

5 545 981

2 192 663

Detalizēts nemateriālo ieguldījumu bilances posteņu sadalījums uzrādīts gada pārskata 1. un
2.pielikumā.
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Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu kopējā vērtība 2006.gadā palielinājusies par Ls 619 579 603.
Bilances postenis
Uz 31.12.2006. Uz 31.12.2005.
Pamatlīdzekļi
4 011 614 822 3 392 035 219
Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi
3 375 981 229 2 969 882 509
157 368 999
176 641 382
dzīvojamās ēkas
619 938 955
527 676 829
nedzīvojamās ēkas
497 030 068
335 858 941
citas celtnes un būves, tilti, izbūves
818 264 961
704 965 696
ceļi
665 698 147
611 271 400
zeme
4 761 830
4 647 811
kultivētie aktīvi un stādījumi
590 297 067
578 142 406
meži
22 621 202
30 678 044
pārējais nekustamais īpašums
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
73 660 322
94 454 608
Pārējie pamatlīdzekļi
210 814 470
135 346 792
38 605 989
32 953 878
transporta līdzekļi
37 221 113
29 753 130
saimnieciskais inventārs
40
472
700
34 464 393
bibliotēku fondi
7 971
4 750
dārgakmeņi un dārgmetālu izstrādājumi
1 988 481
1 716 779
antīkie un citi mākslas priekšmeti
92 518 216
36 453 862
pārējie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto
300 931 034
172 513 680
celtniecības objektu izmaksas
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
50 227 767
19 837 630

Izmaiņas
619 579 603
406 098 720
-19 272 383
92 262 126
161 171 127
113 299 265
54 426 747
114 019
12 154 661
-8 056 842
-20 794 286
75 467 678
5 652 111
7 467 983
6 008 307
3 221
271 702
56 064 354
128 417 354
30 390 137

Pieauguma tendence skaidrojama ar to, ka turpinās zemes, ceļu un tiltu novērtēšana saskaņā ar
Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.440 “Noteikumi par budžeta iestāžu
pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem” un pašvaldības īpašuma
tiesību reģistrācija Zemesgrāmatā.
Detalizēts pamatlīdzekļu bilances posteņa sadalījums uzrādīts gada pārskata 1. un
2.pielikumā.
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri ilgtermiņa finanšu ieguldījumi uzrādīti
Ls 1 426 141 721 vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri uzrādīti Ls 1 168 709 980 vērtībā.
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kopējā vērtība 2006.gadā palielinājusies par Ls 257 431 741.
Saskaņā ar 1995.gada 21.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.357 “Noteikumi par
privatizācijas procesā uzņēmējsabiedrībās pārveidojamo valsts un pašvaldību uzņēmumu
minimālo kapitāla daļu, kas jānodod pensiju fondam” bez atlīdzības kārtā piešķirtas
privatizējamo uzņēmumu kapitāla daļas un nodotas valsts pensiju speciālajam budžetam
pārvaldīšanā. Kapitāla daļu pārdošanas nosacījumus nosaka Ministru kabineta 2003.gada
29.jūlija noteikumi Nr.418 “Valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu
pārdošanas noteikumi”.
Detalizēts ilgtermiņa finanšu ieguldījumu bilances posteņu sadalījums uzrādīts gada pārskata
1.,2.,9. un 10.pielikumā un finanšu bilancē.
Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
Konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību
kapitālā uzrādīta Ls 1 031 998 998 vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri uzrādīti Ls 822 346 198
vērtībā.
Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā kopējā vērtība 2006.gadā palielinājusies par
Ls 209 652 800.
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Informācija par līdzdalību radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā uzrādīta gada pārskata 9. un
10.pielikumā.
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
Konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
uzrādīta Ls 34 932 821, uz 2005.gada 31.decembri uzrādīti Ls 34 309 474 vērtībā.
Līdzdalības asociēto kapitālsabiedrību kapitālā kopējā vērtība 2006.gadā palielinājusies par
Ls 623 347.
Informācija par līdzdalību asociēto kapitālsabiedrību kapitālā uzrādīta gada pārskata 9. un
10.pielikumā.
Aizdevumi radniecīgajām kapitālsabiedrībām
Konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri aizdevumi radniecīgajām kapitālsabiedrībām
uzrādīti Ls 7 575 676 vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri uzrādīti 23 950 755 Ls vērtībā. Šo
aizdevumu kopējā vērtība 2006.gadā samazinājusies par Ls 16 375 079.
Detalizēts ilgtermiņa finanšu ieguldījumu bilances posteņu sadalījums uzrādīts gada pārskata
Informācija par aizdevumiem radniecīgajām kapitālsabiedrībām uzrādīta gada pārskata 9. un
10.pielikumā.
Aizdevumi asociētajām kapitālsabiedrībām
Konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri aizdevumi asociētajām kapitālsabiedrībām
uzrādīti Ls 8 560 vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri Ls 14 086 vērtībā. Šo aizdevumu kopējā
vērtība 2006.gadā samazinājusies par Ls 5 526.
Informācija par aizdevumiem asociētajām kapitālsabiedrībām uzrādīta gada pārskata 9. un
10.pielikumā.
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi
Konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri pārējie vērtspapīri un ieguldījumi uzrādīti Ls
308 978 957 vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri Ls 252 530 522 vērtībā.
Šo ieguldījumu kopējā vērtība 2006.gadā palielinājusies par Ls 56 448 435.
Informācija par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību pārējiem vērtspapīriem uzrādīta gada
pārskata 9.un 10.pielikumā.
Informācija par valsts budžeta noguldījumiem uzrādīta gada pārskata 19. un 20.pielikumā.
Pārējie aizdevumi
Konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri pārējie aizdevumi uzrādīti Ls 42 646 709
vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri Ls 35 558 945 vērtībā.
Šo aizdevumu kopējā vērtība 2006.gadā palielinājusies par Ls 7 087 764.
Detalizēta informācija par valsts budžeta aizdevumiem uzrādīta gada pārskata 18.pielikumā.
Informācija par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību aizdevumiem uzrādīta gada pārskata
1.,2.,9. un10.pielikumā.
Ilgtermiņa debitori
Konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri ilgtermiņa debitori uzrādīti Ls 1 026 518
vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri Ls 1 449 389 vērtībā.
Ilgtermiņa debitoru vērtība 2006.gadā samazinājusies Ls 422 871.
Detalizēta informācija par valsts budžeta pārņemtajiem aizdevumiem uzrādīta gada pārskata
18.pielikumā.
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Apgrozāmie līdzekļi
Apgrozāmie līdzekļi konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri uzrādīti Ls 662 587 640
vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri Ls 481 010 742 vērtībā.
Apgrozāmo līdzekļu vērtība 2006.gadā palielinājusies Ls 181 576 898.
Detalizēts apgrozāmo līdzekļu bilances posteņu sadalījums uzrādīts gada pārskata 1. un
2.pielikumā un finanšu bilancē.
Krājumi
Krājumi konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri uzrādīti Ls 209 979 642 vērtībā, uz
2005.gada 31.decembri Ls 161 502 824 vērtībā.
Bilances postenis
Krājumi
Izejvielas un materiāli
Nepabeigtie ražojumi
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
Nepabeigtie pasūtījumi
Zinātnes gatavie pasūtījumi
Inventārs vērtībā līdz Ls 50 (ieskaitot) par
vienību un dažāda specifiska veida inventārs

Uz 31.12.2006. Uz 31.12.2005.
209 979 642
161 502 824
44 508 754
32 540 406
423 944
402 469
29 991 670
11 665 596
107 603
7 431
1 860
0
134 945 811

116 886 922

Izmaiņas
48 476 818
11 968 348
21 475
18 326 074
100 172
1 860
18 058 889

Krājumu vērtība 2006.gadā palielinājusies Ls 48 476 818.
Detalizēts bilances posteņu sadalījums par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu krājumiem
uzrādīts gada pārskata 1. un 2.pielikumā.
Produktīvie un darba dzīvnieki
Produktīvie un darba dzīvnieki konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri uzrādīti
Ls 216 688 vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri Ls 146 050 vērtībā.
Produktīvo un darba dzīvnieku vērtība 2006.gadā palielinājusies Ls 70 638.
Informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu produktīvajiem un darba dzīvniekiem
uzrādīta gada pārskata 1. un 2.pielikumā.
Norēķini par prasībām(debitori)
Norēķini par prasībām(debitori) konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri uzrādīti
Ls 110 393 121 vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri Ls 119 291 509 vērtībā.
Debitoru vērtība 2006.gadā samazinājusies Ls 8 898 388.
Detalizēta informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu debitoru prasībām uzrādīta
gada pārskata 3.,4.,5. un 6.pielikumā.
Īstermiņa finanšu ieguldījumi
Īstermiņa finanšu ieguldījumi konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri uzrādīti
Ls 68 263 721 vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri Ls 24 968 083 vērtībā.
Šo ieguldījumu vērtība 2006.gadā palielinājusies Ls 43 295 638.
Detalizēts īstermiņa finanšu ieguldījumu bilances posteņu sadalījums uzrādīts gada pārskata 1.
un 2.pielikumā un finanšu bilancē.
Vērtspapīri un īstermiņa līdzdalība kapitālos
Vērtspapīri un īstermiņa līdzdalība kapitālos konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri
uzrādīti Ls 7 583 547 vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri Ls 3 862 556 vērtībā.
Šo ieguldījumu vērtība 2006.gadā palielinājusies Ls 3 720 991.
Informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu vērtspapīriem un īstermiņa līdzdalību
kapitālos uzrādīta gada pārskata 1. un 2.pielikumā.
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Īstermiņa finanšu noguldījumi
Īstermiņa finanšu noguldījumi konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri uzrādīti
Ls 56 647 694 vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri Ls 14 886 091 vērtībā.
Šo ieguldījumu vērtība 2006.gadā palielinājusies Ls 41 761 603.
Detalizēta informācija par valsts budžeta noguldījumiem uzrādīta gada pārskata 19.un
20.pielikumā.
Īstermiņa prasības par aizdevumiem
Īstermiņa prasības par aizdevumiem konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri
uzrādītas Ls 4 032 480 vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri Ls 6 219 436 vērtībā.
Šo ieguldījumu vērtība 2006.gadā samazinājusies Ls 2 186 956.
Detalizēta informācija par aizdevumiem no valsts budžeta līdzekļiem uzrādīta gada pārskata
18.pielikumā.
Nākamo periodu izdevumi
Nākamo periodu izdevumi konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri uzrādīti
Ls 102 488 068 vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri Ls 54 092 058 vērtībā.
Šī bilances posteņa vērtība 2006.gadā palielinājusies Ls 48 396 010.
Informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu nākamo periodu izdevumiem uzrādīta
gada pārskata 1. un 2.pielikumā.
Uzkrātie ieņēmumi
Uzkrātie ieņēmumi konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri uzrādīti Ls 1 001 933
vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri Ls 3 012 738 vērtībā.
Šī bilances posteņa vērtība 2006.gadā samazinājusies Ls 2 010 805.
Informācija par uzkrātajiem ieņēmumiem uzrādīta gada pārskatā finanšu bilancē.
Naudas līdzekļi
Naudas līdzekļi konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri uzrādīti Ls 170 244 467
vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri Ls 117 997 480 vērtībā.
Šī bilances posteņa vērtība 2006.gadā palielinājusies Ls 52 546 987.
Informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu naudas līdzekļiem uzrādīta gada
pārskata 14. un15.pielikumā. Detalizēta informācija par valsts budžeta līdzekļu atlikumiem
uzrādīta gada pārskata 20.pielikumā.
Pašu kapitāls
Pašu kapitāls konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri uzrādīts Ls 4 393 878 539
vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri Ls 3 570 440 614 vērtībā.
Šī bilances posteņa vērtība 2006.gadā palielinājusies Ls 823 437 925.
Šajā bilances postenī uz pārskata perioda beigām uzrādīti uzkrājumi paredzamajām saistībām.
Detalizēta informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu pašu kapitāla izmaiņām
uzrādīta gada pārskata 7. un 8.pielikumā un finanšu bilancē.
Pamatkapitāls vai līdzdalības kapitāls, ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšana
Pamatkapitāls vai līdzdalības kapitāls, ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšana konsolidētajā
bilancē uz 2006.gada 31.decembri uzrādīts Ls 11 317 531 vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri
Ls 2 128 926 736 vērtībā.
Šī bilances posteņa vērtība 2006.gadā samazinājusies Ls 2 117 609 205.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.867 “Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” konti “Budžeta iestāžu pamatlīdzekļu fonds”,
“Valsts (pašvaldības) pamatkapitāls (līdzdalības kapitāls)” pārgrāmatoti uz kontu “Iepriekšējā
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budžeta gada izpildes rezultāts”, savukārt konts “Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas
rezerves” pārgrāmatots uz kontu “Rezerves” vai slēgts.
Detalizēta informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu pamatkapitālu vai līdzdalības
kapitālu un ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanu uzrādīta gada pārskata 7. un 8.pielikumā.
Rezerves
Rezerves konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri uzrādītas Ls 418 684 118 vērtībā,
uz 2005.gada 31.decembri uzrādīts Ls 13 033 983 vērtībā.
Šī bilances posteņa vērtība 2006.gadā palielinājusies Ls 405 650 135.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.867 “Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” konts “Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas
rezerves” pārgrāmatots uz kontu “Rezerves” vai slēgts.
Detalizēta informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu rezervēm uzrādīta gada
pārskata 7.un 8.pielikumā.
Iepriekšējā budžeta gada izpildes rezultāts
Iepriekšējā budžeta gada izpildes rezultāts konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri
uzrādīts Ls 3 202 009 312 vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri Ls 114 417 346 vērtībā.
Šī bilances posteņa vērtība 2006.gadā palielinājusies Ls 3 087 591 966.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.867 “Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” konti “Budžeta iestāžu pamatlīdzekļu fonds”,
“Valsts (pašvaldības) pamatkapitāls (līdzdalības kapitāls)” pārgrāmatoti uz kontu “Iepriekšējā
budžeta gada izpildes rezultāts”.
Detalizēta informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu iepriekšējā budžeta gada
rezultātu uzrādīta gada pārskata 7.un 8.pielikumā un finanšu bilancē.
Budžeta gada izpildes rezultāts
Budžeta gada izpildes rezultāts konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri uzrādīts
Ls 761 867 578 vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri Ls 1 314 062 549 vērtībā.
Šī bilances posteņa vērtība 2006.gadā samazinājusies Ls 552 194 971.
Detalizēta informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu iepriekšējā budžeta gada
rezultātu uzrādīta gada pārskata 7.un 8.pielikumā un finanšu bilancē.
Kreditori
Kreditori konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri uzrādīti Ls 1 756 374 518 vērtībā,
uz 2005.gada 31.decembri Ls 1 512 322 908 vērtībā.
Šī bilances posteņa vērtība 2006.gadā palielinājusies Ls 244 051 610.
Detalizēta informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu kreditoru saistībām uzrādīta
gada pārskata 5. un 6.pielikumā.
Ilgtermiņa saistības
Ilgtermiņa saistības konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri uzrādītas
Ls 1 236 330 397 vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri Ls 1 051 782 291 vērtībā. Šī bilances
posteņa vērtība 2006.gadā palielinājusies Ls 184 548 106.
Detalizēts ilgtermiņa saistību bilances posteņu sadalījums uzrādīts gada pārskata 1. un
2.pielikumā un finanšu bilancē.
Ilgtermiņa aizņēmumi
Ilgtermiņa aizņēmumi konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri
Ls 322 103 877 vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri Ls 284 347 627 vērtībā.
Šī bilances posteņa vērtība 2006.gadā palielinājusies Ls 37 756 250.
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Valsts parāda sadalījums pa termiņiem un kreditoriem, t.sk., ilgtermiņa aizņēmumi no
ārvalstu finanšu institūcijām, uzrādīti gada pārskata 17.pielikumā.
Detalizēta informācija par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību aizņēmumiem uzrādīta gada
pārskata 11. un 12.pielikumā.
Emitēto obligāciju un citu parāda vērtspapīru ilgtermiņa daļa
Emitēto obligāciju un citu parāda vērtspapīru ilgtermiņa daļa konsolidētajā bilancē uz
2006.gada 31.decembri uzrādīta Ls 722 171 581 vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri
Ls 672 453 215 vērtībā.
Šī bilances posteņa vērtība 2006.gadā palielinājusies Ls 49 718 366.
Valsts budžeta parāda saistību pārskats sadalījumā pēc kreditora tipa uzrādīts gada pārskata
16.pielikumā.
Valsts parāda sadalījums pa termiņiem un kreditoriem, t.sk., ilgtermiņa daļa emitētajām
obligācijām un citiem parāda vērtspapīriem, uzrādīta gada pārskata 17.pielikumā.
Pārējās ilgtermiņa saistības
Pārējās ilgtermiņa saistības konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri uzrādītas
Ls 192 054 939 vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri Ls 94 981 449 vērtībā.
Šī bilances posteņa vērtība 2006.gadā palielinājusies Ls 97 073 490.
Detalizēts pārējo ilgtermiņa saistību bilances posteņu sadalījums uzrādīts gada pārskata 1. un
2.pielikumā.
Īstermiņa saistības
Īstermiņa saistības konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri uzrādītas Ls 520 044 121
vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri Ls 460 540 617 vērtībā.
Šī bilances posteņa vērtība 2006.gadā palielinājusies Ls 59 503 504.
Detalizēts pārējo īstermiņa saistību bilances posteņu sadalījums uzrādīts gada pārskata 1. un
2.pielikumā un finanšu bilancē.
Īstermiņa aizņēmumi
Īstermiņa aizņēmumi konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri uzrādīti Ls 30 362 363
vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri Ls 8 764 418 vērtībā.
Šī bilances posteņa vērtība 2006.gadā palielinājusies Ls 21 597 945.
Valsts parāda sadalījums pa termiņiem un kreditoriem, t.sk. īstermiņa aizņēmumi no ārvalstu
finanšu institūcijām, uzrādīti gada pārskata 17.pielikumā.
Detalizēta informācija par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību aizņēmumiem uzrādīta gada
pārskata 11. un 12.pielikumā.
Emitēto obligāciju un citu parāda vērtspapīru īstermiņa daļa
Emitēto obligāciju un citu parāda vērtspapīru īstermiņa daļa konsolidētajā bilancē uz
2006.gada 31.decembri uzrādīta Ls 115 440 194 vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri
Ls 166 970 778 vērtībā.
Šī bilances posteņa vērtība 2006.gadā samazinājusies Ls 51 530 584.
Valsts budžeta parāda saistību pārskats sadalījumā pēc kreditora tipa uzrādīts gada pārskata
16.pielikumā.
Valsts parāda sadalījums pa termiņiem un kreditoriem, t.sk., īstermiņa daļa emitētajām
obligācijām un citiem parāda vērtspapīriem, uzrādīta gada pārskata 17.pielikumā.
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Saistības par saņemto ārvalstu finanšu palīdzību un ES politiku instrumentu līdzekļiem
2006.gada 31.decembrī konsolidētajā bilancē uzrādītās saistības par ārvalstu finanšu
palīdzības un ES politiku instrumentu līdzekļiem Ls 47 848 949 vērtībā, attiecīgi 2005.gada
31.decembrī Ls 107 671 878 vērtībā.
Šī bilances posteņa vērtība 2006.gadā samazinājusies Ls 59 822 929.
Informācija par saistībām par saņemto ārvalstu finanšu palīdzību un ES politiku instrumentu
līdzekļiem uzrādīta gada pārskata finanšu bilancē.
Saistības par fondu sadali
2006.gada 31.decembrī konsolidētajā bilancē uzrādītās saistības par fondu sadali
Ls 4 663 290 vērtībā, 2005.gada 31.decembrī Ls 4 525 919 vērtībā.
Šī bilances posteņa vērtība 2006.gadā palielinājusies Ls 137 371.
Informācija par fondu sadali uzrādīta gada pārskata finanšu bilancē.
Uzkrātie izdevumi
2006.gada 31.decembrī uzkrāto izdevumu kopējā vērtība ir Ls 18 926 005, 2005.gada
31.decembrī Ls 20 610 095.
Šī bilances posteņa vērtība 2006.gadā samazinājusies Ls 1 684 090.
Informācija par uzkrātajiem izdevumiem uzrādīta gada pārskata finanšu bilancē.
Norēķini par saņemtajiem avansiem
Norēķini par saņemtajiem avansiem (īstermiņa daļa) konsolidētajā bilancē uz 2006.gada
31.decembri uzrādīti Ls 56 557 736 vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri Ls 2 851 060 vērtībā.
Šī bilances posteņa vērtība 2006.gadā palielinājusies Ls 53 706 676.
Uz pārskata perioda beigām šajā bilances postenī iekļautas valsts un pašvaldību budžeta
iestāžu aprēķinātās uzkrātās saistības par darbinieku neizmantotajiem atvaļinājumiem un
procentu maksājumiem par aizņēmumiem.
Informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu norēķiniem par saņemtajiem avansiem
uzrādīta gada pārskata 1.,2.,5. un 6.pielikumā.
Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem (īstermiņa daļa) konsolidētajā bilancē uz
2006.gada 31.decembri uzrādīti Ls 61 514 223 vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri
Ls 41 867 039.
Šī bilances posteņa vērtība 2006.gadā palielinājusies Ls 19 647 184.
Informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu norēķiniem ar piegādātājiem un
darbuzņēmējiem uzrādīta gada pārskata 1.,2.,5. un 6.pielikumā.
Norēķini ar kapitālsabiedrībām, dalībniekiem un personālu
Norēķini ar kapitālsabiedrībām, dalībniekiem un personālu (īstermiņa daļa) konsolidētajā
bilancē uz 2006.gada 31.decembri uzrādīti Ls 13 632 984 vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri
Ls 14 125 291 vērtībā.
Šī bilances posteņa vērtība 2006.gadā samazinājusies Ls 492 307.
Informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu norēķiniem ar uzņēmumiem,
dalībniekiem un personālu uzrādīta gada pārskata 1.,2.,5. un 6.pielikumā.
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) (īstermiņa daļa)
konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri uzrādīti Ls 25 773 662 vērtībā, uz 2005.gada
31.decembri Ls 21 141 732 vērtībā.
Šī bilances posteņa vērtība 2006.gadā palielinājusies Ls 4 631 930.
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Informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu norēķiniem par darba samaksu un
ieturējumiem(izņemot nodokļus) uzrādīta gada pārskata 1.,2.,5. un 6.pielikumā
Norēķini par nodokļiem
Norēķini par nodokļiem (īstermiņa daļa) konsolidētajā bilancē uz 2006.gada 31.decembri
uzrādīti Ls 23 090 443 vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri Ls 19 433 827 vērtībā.
Šī bilances posteņa vērtība 2006.gadā palielinājusies Ls 3 656 616.
Informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu norēķiniem par nodokļiem uzrādīta gada
pārskata 1.,2.,5. un 6.pielikumā.
Norēķini par nākamo periodu ieņēmumiem
Norēķini par nākamo periodu ieņēmumiem (īstermiņa daļa) konsolidētajā bilancē uz
2006.gada 31.decembri uzrādīti Ls 80 175 782 vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri
Ls 26 086 946 vērtībā.
Šī bilances posteņa vērtība 2006.gadā palielinājusies Ls 54 088 836.
Informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu norēķiniem par nākamo periodu
ieņēmumiem uzrādīta gada pārskata 1.,2.,5. un 6.pielikumā.
Pārējās īstermiņa saistības
2006.gada 31.decembrī konsolidētajā bilancē uzrādītās pārējās īstermiņa saistības
Ls 42 058 490 vērtībā, uz 2005.gada 31.decembri Ls 26 491 634 vērtībā.
Šī bilances posteņa vērtība 2006.gadā palielinājusies Ls 15 566 856.
Informācija par pārējām īstermiņa saistībām uzrādīta gada pārskata 1. un 2.pielikumā un
finanšu bilancē.
Zembilance
Zembilances posteņu sadalījums uzrādīts gada pārskata 1.,2.pielikumā un finanšu bilances
skaidrojumos. Detalizēta informācija par pašvaldību izsniegtajiem galvojumiem uzrādīta gada
pārskata 13.pielikumā un par valsts izsniegtajiem galvojumiem gada pārskata 22.pielikumā.
29.06.2007.
5699
Irēna Šuksta
7094210, irena.suksta@kase.gov.lv
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