Ziņojums par Latvijas Republikas 2006.gada pārskatu par valsts budžeta
izpildi un par pašvaldību budžetiem
2006.gadā Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) faktiskajās cenās sasniedza 11,2 mljrd.
latu un IKP salīdzināmajās cenās par 11,9 % pārsniedza iepriekšējā gada rādītāju, nodrošinot
Latvijai vienu no augstākajiem tautsaimniecības izaugsmes tempiem starp ES dalībvalstīm.
Augstais iekšzemes pieprasījums noteica Latvijas ekonomiskās attīstības tempu 2006.gadā un
veicināja importa pārsvara pār eksportu palielinājumu. Privāto patēriņu un investīcijas veicināja
augstais iedzīvotāju ienākumu pieaugums un labvēlīgie kreditēšanas nosacījumi. Latvijas straujā
ekonomiskā izaugsme 2006.gadā veicināja nodarbinātības kāpumu, kā rezultātā pieauga
iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte un samazinājās bezdarbs.
2006.gadā valsts konsolidētā kopbudžeta izpilde vērtējama kā sekmīga - fiskālais deficīts
saskaņā ar naudas plūsmas metodi bija 37,4 milj. latu un ir būtiski samazinājies salīdzinājumā ar
2005.gadu, kad fiskālais deficīts bija 105,2 milj. latu. 2006.gadā budžeta fiskālās situācijas
uzlabošanos noteica sekmīga situācija sociālās apdrošināšanas un pašvaldību budžetos. Kopējie
nodokļu ieņēmumi 2006.gadā bija 3 299 milj. latu, kas salīdzinājumā ar 2005.gadu ir pieauguši
par 753 milj. latu jeb 29,7%. Būtiskākais pieaugums bija uzņēmumu ienākuma nodokļa
ieņēmumos – 40,5%, pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumos – 37,4 % un iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumos – 29,1%. 2006. gadā valsts konsolidētā budžeta (neskaitot ziedojumus un
dāvinājumus) fiskālais deficīts bija 104,9 milj. latu, kas ir par 57,0 milj. latu mazāk nekā plānots
2006.gada budžeta likumā un veidoja 0,9 % no IKP.
Turpinot īstenot valsts sociālo politiku, ievērojami līdzekļi novirzīti iedzīvotāju dzīves
kvalitātes uzlabošanai, veselības aprūpes sistēmas sakārtošanai un tās funkciju nodrošināšanai,
uzlabojot ārstniecības pakalpojumu kvalitāti un to pieejamību iedzīvotājiem. Kopumā veselības
aprūpes izdevumi veidoja 15,3% no 2006.gada valsts pamatbudžeta izdevumiem un
salīdzinājuma ar pērno gadu pieauguši par 39,8%. Valsts sociālās apdrošināšanas ieņēmumi
2006.gadā sasniedza 980,4 milj. latu un par 3,7% pārsniedza plānoto. Tas ļāva paaugstināt valsts
sociālā nodrošinājuma pabalstus, veikt pensiju indeksāciju un vienlaikus palielināt sociālās
apdrošināšanas budžeta fiskālo pārpalikumu līdz 181,8 milj.latu. Sekmīgi realizētas arī citas
2006.gada valsts budžetā iekļautās valdības prioritātes. Īpaši atzīmējamas valsts aizsardzības un
izglītības jomas, kā arī sekmīga Eiropas Savienības līdzfinansēto programmu līdzekļu apguve.
Viens no būtiskākajiem instrumentiem valdības rokās ekonomikas attīstības veicināšanai
ir atklāta un stabila fiskālā politika. Valdība ir apņēmusies būtiski pārskatīt valsts fiskālās un
budžeta politikas nostādnes, nodrošinot efektīvu un lietderīgu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.
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Lai šo mērķi īstenotu, tiek analizēta nozaru ministriju stratēģiju atbilstība valdības noteiktajām
darbības prioritātēm un izvērtēta līdzšinējo izdevumu efektivitāte.
Latvijas Republikas 2006.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību
budžetiem (turpmāk - Pārskats) sagatavots atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību
31.panta prasībām un struktūrai, kas noteikta Ministru kabineta 2007.gada 5.jūnija noteikumos
Nr.367 “Noteikumi par saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtību”, par periodu no
2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 31.decembrim un apkopojot 28 ministriju un centrālo valsts
iestāžu un 553 pašvaldību pārskatu informāciju. Pielikumi par valsts budžeta izpildi sagatavoti
atbilstoši Likumā par valsts budžetu 2006.gadam noteiktajai struktūrai.
Pārskatā ietvertie valsts un pašvaldību budžeta iestāžu finanšu pārskati sagatavoti atbilstoši
Likumam par grāmatvedību, Likumam par pašvaldībām, Likumam par pašvaldību budžetiem,
Likumam par valsts budžetu 2006.gadam, Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumiem
Nr.446 “Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtība” un citiem
normatīvajiem aktiem budžeta un grāmatvedības jomā.
Pārskats sastāv no trijiem sējumiem, kopā 779 lp. Pārskata pielikumi Nr.1. – 39. ir šī
Pārskata neatņemama sastāvdaļa.
Pārskata 1.sējumā iekļauti pārskati un skaidrojumi par valsts konsolidētā kopbudžeta izpildi
2006.gadā, valsts konsolidētā grāmatvedības bilance uz 2006.gada 31.decembri un pārskats par
valsts konsolidēto parādu. 2.sējumā iekļautas valsts, pašvaldību un valsts finanšu bilances ar
pielikumiem. Pārskata 3.sējumā ietvertais 2006.gada konsolidētā kopbudžeta izpildes pārskats
veidots, konsolidējot Valsts un pašvaldību budžeta izpildes pārskatus. Valsts konsolidētā budžeta
izpilde uzrādīta atbilstoši Likumā par valsts budžetu 2006.gadam noteiktajai struktūrai.
Pārskats ir sagatavots un parakstīts trijos eksemplāros pa vienam Valsts kontrolei, Ministru
kabinetam un Valsts kasei.
Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

Valsts kases pārvaldnieks

K.Āboliņš
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