Skaidrojums valsts konsolidētajai grāmatvedības bilancei
Vispārējie principi
Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes
2009.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”, likumam “Par pašvaldībām”, likumam “Par pašvaldību budžetiem”, likumam
“Par valsts budžetu 2009.gadam” un normatīvajos aktos grāmatvedības un pārskatu
sagatavošanas jomā noteiktajam.
Valsts budžeta iestādes un pašvaldības grāmatvedības uzskaiti kārto atbilstoši Ministru
kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.867 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” un sagatavo pārskatus atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada
20.oktobra noteikumos Nr.1193 “Gada pārskatu sagatavošanas kārtība” noteiktajai kārtībai un
apjomam, kā arī citiem normatīvajiem aktiem budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites un
pārskatu sagatavošanas jomā un ievērojot šī skaidrojuma turpinājumā aprakstītās
grāmatvedības politikas. Valsts budžeta finanšu grāmatvedības uzskaiti kārto atbilstoši Valsts
kases valsts budžeta finanšu uzskaites grāmatvedības politikai.
Konsolidētā grāmatvedības bilance ietver finanšu informāciju par aktīviem un saistībām
2009.gada 31.decembrī, kā arī sniedz salīdzinošos datus 2008.gada 31.decembrī. Salīdzinošie
dati uzrādīti atbilstoši izmaiĦām iepriekšminētajos normatīvajos aktos.
2009.gada pārskats sagatavots atbilstoši pārskatu kvalitātes prasībām un vispārējiem
apsvērumiem, tai skaitā ievērojot darbības turpināšanas, uzkrāšanas un piesardzības principus.
Valsts kontroles un zvērinātu revidentu atzinumi
Valsts kontroles atzinumus par 2009.gada finanšu pārskatu sagatavošanas pareizību
saĦēmušas 14 ministrijas un 10 centrālās valsts iestādes. SaskaĦā ar atbilstošiem tiesību
aktiem 2 centrālās valsts iestādes saĦēmušas zvērinātu revidentu atzinumus.
Valsts kontroles atzinumus ar iebildēm saĦēmušas 4 ministrijas, atzinumus bez iebildēm ar
norādītu apstākĜu akcentējumu saĦēmušas 3 ministrijas un 2 centrālās valsts iestādes, bet
pārējās ministrijas un centrālās valsts iestādes saĦēmušas atzinumus bez iebildēm.
Zvērinātu revidentu atzinumus par gada pārskata sagatavošanas pareizību bez iebildēm
saĦēmušas 138 pašvaldības, atzinumus ar iebildēm saĦēmušas 4 pašvaldības.
Strukturālās izmaiĦas
2009.gadā atbilstoši valstī noteiktajiem resursu ekonomijas nosacījumiem ar mērėi nodrošināt
valsts noteikto funkciju kvalitatīvu izpildi augstas efektivitātes un resursu taupības režīmā
ministrijās un to padotības iestādēs veiktas ievērojamas funkcionālās un strukturālās izmaiĦas.
Strukturālās izmaiĦas ministrijās un centrālajās valsts iestādēs aprakstītas ministriju un
centrālo valsts iestāžu bilanču kopsavilkuma skaidrojumā.
2009.gadā atbilstoši administratīvi teritoriālajai reformai un likumam “Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likums” no 550 pašvaldībām (2009.gada sākumā) izveidoti 109
novadi un 9 republikas pilsētas. 2009.gada pārskatu iesniedza arī 24 rajona padomju
administrācijas, rajonu reorganizācijas procesam noslēdzoties 2009.gada beigās.
Naudas vienība
Gada pārskatā par vērtības mēru lietota Latvijas Republikas naudas vienība lats (Ls). Finanšu
pārskatā uzrādītie finanšu dati ir noapaĜoti līdz veseliem latiem.
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Konsolidācijas pamatprincipi
Valsts konsolidētā bilance (turpmāk – konsolidētā bilance) sagatavota, konsolidējot ministriju
un centrālo valsts iestāžu bilances, Valsts kases valsts budžeta un ilgtermiĦa stabilizācijas
rezerves finanšu bilanci (turpmāk – valsts) un pašvaldību bilances.
Ministriju un centrālo valsts iestāžu bilanču kopsavilkumā ir iekĜautas valsts budžeta iestāžu,
no valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu
bilances.
Pašvaldību bilanču kopsavilkumā ir iekĜautas pašvaldību budžeta iestāžu un kopīgo iestāžu
bilances.
Konsolidētajā bilancē iekĜauj katras ministrijas vai centrālās valsts iestādes, vai pašvaldības
iesniegto bilanci.
Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, izslēgti bilances posteĦu savstarpējie atlikumi starp
pārskatā iekĜautajām pašvaldībām, valsts budžeta iestādēm un Valsts kasi.
Ārvalstu valūtu pārvērtēšana
Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtās pārrēėināti latos pēc Latvijas Bankas oficiāli
noteiktā ārvalstu valūtas kursa pārskata gada pēdējā dienā. Valūtas kursa starpības, kuras
radušās valūtas norēėinu rezultātā, kā arī aktīvu un saistību uzskaitē pielietojot valūtas kursus,
kuri atšėiras no sākotnēji darījumu uzskaitei izmantotajiem valūtas kursiem, atzītas ieĦēmumu
un izdevumu pārskatā.
Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi (latos)
Valūta
31.12.2009.
31.12.2008.
EUR
0.702804
0.702804
USD
0.489000
0.495000
DKK
0.094400
0.094300
GBP
0.783000
0.728000
SEK
0.067800
0.063500
Aplēšu izmantošana
Sagatavojot finanšu pārskatu, Ħemtas vērā aplēses un pieĦēmumi, kas ietekmējuši atsevišėus
bilances un ieĦēmumu vai izdevumu aprēėina posteĦu atlikumus, kā arī iespējamo saistību
apmēru. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieĦēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas
attiecīgās aplēses. Aplēšu izmaiĦu ietekme uzrādīta finanšu pārskatos.
Uzskaite un novērtēšanas metodes
Aktīvu un saistību īstermiĦa un ilgtermiĦa daĜas
2009.gada konsolidētā bilance sagatavota, nodalot aktīvu un saistību īstermiĦa un ilgtermiĦa
daĜas. Par ilgtermiĦa aktīviem atzīti aktīvi, kuru lietošana plānota ilgāk kā vienu gadu vai
apmaksa paredzēta vēlāk kā pēc viena gada no bilances datuma. ĪstermiĦa aktīvi ir aktīvi,
kuru pielietošana vai apmaksa paredzēta gada laikā no bilances datuma.
Par ilgtermiĦa saistībām atzītas saistības, kuru izpilde paredzēta vēlāk kā pēc viena gada no
bilances datuma. ĪstermiĦa saistības ir saistības, kuru izpilde paredzēta viena gada laikā no
bilances datuma.
IlgtermiĦa ieguldījumi
Bilances sadaĜā “IlgtermiĦa ieguldījumi” norādīti aktīvi un resursi, kurus budžeta iestādes
plāno izmantot ilgāk nekā gadu vai kuru apmaksa paredzēta vēlāk nekā gadu pēc bilances
datuma.
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Nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālajos ieguldījumos norādīti ilgtermiĦa aktīvi, kam nepiemīt lietiskā forma, pārsvarā
tās ir lietošanas tiesības, kuru paredzētais lietošanas laiks ir ilgāks par gadu un kas paredzētas
budžeta iestāžu funkciju izpildes nodrošināšanai.
Nemateriālie ieguldījumi uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, aprēėināta amortizācija un vērtības
samazinājums. Amortizācija aprēėināta pēc lineārās metodes nemateriālo ieguldījumu
lietderīgās lietošanas laikā.
Nemateriālie ieguldījumi bilancē norādīti neto vērtībā, no to sākotnējās vērtības atskaitot
uzkrāto amortizāciju, aprēėināto vērtības samazinājumu un nedrošajiem (šaubīgajiem) avansa
maksājumiem par nemateriālajiem ieguldījumiem izveidotos uzkrājumus.
PamatlīdzekĜi un to nolietojums
PamatlīdzekĜu sastāvā ir uzskaitīti ilgtermiĦa materiāli lietiskie aktīvi, kuri pārsvarā paredzēti
valsts un pašvaldību iestāžu funkciju izpildes nodrošināšanai.
2009.gadā budžeta iestādes aktīvus sākotnēji uzskaitīja kā pamatlīdzekĜus vai inventāru
atbilstoši paredzētā lietošanas laika ilgumam un vērtības kritērijiem, kas noteikti iestāžu
grāmatvedības politikās saskaĦā ar normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikāciju jomā
noteiktajām prasībām.
PamatlīdzekĜi bilancēs norādīti to atlikušajā vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot uzkrāto
nolietojumu, aprēėināto vērtības samazinājumu un nedrošiem (šaubīgiem) avansa
maksājumiem par pamatlīdzekĜiem izveidotos uzkrājumus.
PamatlīdzekĜu nolietojums aprēėināts pēc lineārās metodes atbilstoši Ministru kabineta
2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.440 “Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekĜu
nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem”.
Zemei, bioloăiskajiem aktīviem, kultūras un dabas pieminekĜiem, bibliotēku fondiem,
mākslas priekšmetiem un citām kultūrvēsturiskajām vērtībām nolietojumu nerēėina.
Atsavināšanai paredzētie pamatlīdzekĜi uzskaitīti apgrozāmo līdzekĜu sastāvā to atlikušajā
vērtībā. 2009.gadā visas ministrijas un centrālās valsts iestādes atsavināšanai paredzētos
pamatlīdzekĜus pilnībā (100%) uzskaitījušas krājumu sastāvā, savukārt, atsevišėas pašvaldības
atsavināja pamatlīdzekĜus, neuzskaitot tos krājumu sastāvā.
Likvidētie, atsavinātie vai iznīcinātie ilgtermiĦa ieguldījumi izslēgti no uzskaites, atzīstot
attiecīgos izdevumus.
No 2008.gada pamatlīdzekĜu uzskaitei pēc to sākotnējās atzīšanas nepielieto pārvērtēšanu,
izĦemot mežaudzes, kurām veic vērtības aktualizāciju. Tomēr Rīgas pilsēta un Ventspils
novads veicis pamatlīdzekĜu pārvērtēšanu un pamatlīdzekĜi pārskatā uzrādīti pārvērtētajā
vērtībā. PamatlīdzekĜu pārvērtēšana nav radījusi būtisku ietekmi uz pārskatu.
Nomātie pamatlīdzekĜi uzrādīti zembilancē. Nomas maksājumi atzīti izdevumos saskaĦā ar
uzkrāšanas principu.
Finanšu ieguldījumi
Finanšu ieguldījumos norādīti valsts vai pašvaldību ieguldījumi kapitālsabiedrību kapitālā,
aizdevumi, budžeta iestāžu īpašumā esošie vērtspapīri, ieguldījumi, noguldījumi un avansa
maksājumi par ilgtermiĦa finanšu ieguldījumiem.
Finanšu ieguldījumi konsolidētajā bilancē uzrādīti, atsevišėi nodalot ieguldījumu ilgtermiĦa
un īstermiĦa daĜu.
Kapitālsabiedrību kapitāla daĜas sākotnēji uzskaitītas to iegādes vērtībā. Budžeta iestādes,
uzskaitot līdzdalības ieguldījumus radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālos, tos
novērtē un uzrāda pēc pašu kapitāla vai izmaksu metodes. Sagatavojot konsolidēto bilanci,
ilgtermiĦa finanšu ieguldījumu “Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā” un
“Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā” pēc izmaksu metodes novērtēto finanšu
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ieguldījumu atlikumu vērtības uz pārskata perioda sākumu un beigām pārrēėinātas, pielietojot
pašu kapitāla metodi.
Atsevišėi uzrādītas līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālos un līdzdalības asociēto
kapitālsabiedrību kapitālos, kā arī aizdevumi attiecīgajām kapitālsabiedrībām. Noguldījumus,
ieguldījumus kapitālsabiedrību kapitālos un īpašumā esošos vērtspapīrus norāda kā ilgtermiĦa
finanšu ieguldījumus, ja iestāde plāno tos turēt ilgāk par gadu no pārskata datuma.
Noguldījumus, ieguldījumus kapitālsabiedrību kapitālos un īpašumā esošos vērtspapīrus
norāda kā īstermiĦa finanšu ieguldījumus, ja tos iespējams realizēt jebkurā laikā un iestāde
plāno tos realizēt gada laikā no pārskata datuma.
Izsniegtie aizdevumi norādīti ilgtermiĦa finanšu ieguldījumu sastāvā, ja aizdevumu atmaksa
paredzama ilgākā laika periodā nekā viens gads no pārskata datuma, vai īstermiĦa finanšu
ieguldījumu sastāvā, ja aizdevuma atmaksa paredzama gada laikā no pārskata datuma.
IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi konsolidētajā bilancē norādīti neto vērtībā, no to sākotnējās
vērtības atskaitot aprēėināto vērtības samazinājumu, nedrošajiem (šaubīgajiem) avansa
maksājumiem par finanšu ieguldījumiem un nedrošajām (šaubīgajām) ilgtermiĦa prasībām
izveidotos uzkrājumus.
IlgtermiĦa prasības (debitori) uzrādītas bilances postenī “Pārējie ilgtermiĦa finanšu
ieguldījumi”.
Noguldījumu uzskaite
Noguldījumu sastāvā ietverti valsts un pašvaldību uz laiku brīvo līdzekĜu ieguldījumi
depozītos Latvijas Bankā un citās kredītiestādēs, atsevišėi nodalot īstermiĦa un ilgtermiĦa
noguldījumus. Noguldījumu procentu ieĦēmumi uzskaitīti pēc uzkrāšanas principa.
Aizdevumu uzskaite
Valsts aizdevumus ik gadu izsniedz saskaĦā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu.
Izsniegto aizdevumu īstermiĦa un ilgtermiĦa daĜas bilancē nodalītas un uzrādītas atsevišėi.
Pārskata perioda beigās, bet ne retāk kā reizi gadā veic aizdevuma neatmaksas riska
novērtēšanu. Konstatējot risku, ka aizdevums netiks atmaksāts vai netiks atmaksāts pilnā
apmērā, veido uzkrājumus nedrošās (šaubīgās) summas apmērā.
Konsolidētajā bilancē aizdevumi uzrādīti to atgūstamajā vērtībā, Ħemot vērā uzkrājumus
iespējamiem zaudējumiem.
Procentu ieĦēmumi par izsniegtajiem aizdevumiem atzīti saskaĦā ar uzkrāšanas principu.
Atvasinātie finanšu instrumenti
Finanšu aktīvos atzīti tādi atvasinātie finanšu instrumenti, kuri ir realizējami (tirgojami) un
kuriem ir pieejama vispārēji atzīta tirgus vērtība.
Pārskata perioda beigās veikta atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšana Ħemot vērā tirgus
cenas perioda beigu dienā. Atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezultātā radusies
peĜĦa vai zaudējumi atzīti ieĦēmumu un izdevumu pārskatā.
Procentu ieĦēmumi un izdevumi par atvasinātajiem finanšu instrumentiem uzskaitīti saskaĦā
ar uzkrāšanas principu un attiecināti uz valsts budžeta ieĦēmumiem vai izdevumiem.
Apgrozāmie līdzekĜi
Apgrozāmo līdzekĜu sastāvā norādīti līdzekĜi, kas valsts un pašvaldību rīcībā atradīsies ne
ilgāk kā vienu gadu vai prasības, kuras paredzēts saĦemt gada laikā pēc pārskata datuma.
Atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.867 “Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” apgrozāmo līdzekĜu sastāvā ietverti arī
atsavināšanai paredzētie ilgtermiĦa ieguldījumi, lauksaimniecības krājumi, valsts stratēăiskās
rezerves un speciālais militārais inventārs.
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Krājumi
Krājumos norādīti īstermiĦa aktīvi, kas paredzēti budžeta iestāžu darbības nodrošināšanai,
materiālu un izejvielu veidā atrodas vai tiks izlietoti saimnieciskās darbības procesā, kā arī
ilgtermiĦa ieguldījumi, kas paredzēti atsavināšanai.
Krājumi uzskaitīti iegādes (izmaksu) vērtībā. Krājumu novērtēšanai no 2008.gada jāpielieto
“pirmais iekšā – pirmais ārā” (FIFO) metode. Tomēr divas pašvaldības krājumu novērtēšanā
vēl pielietojušas vidējo svērto cenu metodi, taču tas būtiskas atšėirības krājumu vērtībā
nerada.
Krājumu vērtība samazināta bojātiem un novecojušiem krājumiem. Ja krājumu pārdošanas
cena ir kĜuvusi zemāka par to iegādes vērtību, krājumi uzskaitīti neto pārdošanas vērtībā,
norakstot izdevumos starpību. Pārsvarā krājumu vērtība atzīta izdevumos periodā, kurā tie
nodoti lietošanā, atsavināti vai pārcelti. Kurināmā, degvielas un smērvielu vērtība atzīta
izdevumos atbilstoši faktiskai izlietošanai. Lauksaimniecības krājumi novērtēti iegādes
vērtībā vai ražošanas pašizmaksā, atzīstot izdevumus vienlaicīgi ar ieĦēmumu gūšanu,
atsavināšanu vai likvidāciju.
Speciālais militārais inventārs krājuma sastāvā uzskaitīts un norakstīts atbilstoši Ministru
kabineta 2008.gada 14.jūlija instrukcijai Nr.10 “Speciālā militārā inventāra uzskaites un
norakstīšanas kārtība”.
Debitori (norēėini par prasībām)
Debitoru grupā valsts un pašvaldības uzrāda visus norēėinus ar debitoriem – juridiskām un
fiziskām personām, pret kurām iestādei radušās īstermiĦa prasības, kas nomaksājamas viena
gada laikā no pārskata datuma. Prasību atlikumi gada beigās saskaĦoti, noformējot un
apstiprinot savstarpējo norēėinu salīdzināšanas aktus.
Prasības bilancē norādītas neto vērtībā, kas aprēėināta, no prasību uzskaites vērtības atskaitot
nedrošajām (šaubīgajām) prasībām izveidotos uzkrājumus.
Atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.867 “Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un Valsts kases valsts budžeta finanšu
uzskaites grāmatvedības politikas prasībām uzkrājumi nedrošām (šaubīgām) prasībām veidoti
gadījumos, ja šo prasību atgūšana (izpilde) uzskatāma par apšaubāmu. Izveidoto uzkrājumu
vērtība iekĜauta pārskata perioda izdevumos.
Debitoru sastāvā uzrādīti uzkrātie ieĦēmumi.
Uzkrāto ieĦēmumu vērtībā ietverti uzkrātie procenti depozītu noguldījumiem, aizdevumu
uzkrātie procentu ieĦēmumi, aizdevumu un galvojumu uzkrātie saistību maksājumi, uzkrātie
apkalpošanas maksājumi, uzkrātie procenti par kontu atlikumiem, uzkrātie ieĦēmumi no
atvasinātajiem finanšu instrumentiem.
Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem
Nākamo periodu izdevumos un avansos par pakalpojumiem un projektiem uzrādītas faktiskās
izmaksas, kas attiecas uz nākamajiem periodiem, samaksātie avansi par pakalpojumiem un
projektiem. Nākamo periodu izdevumi iekĜauti attiecīgā perioda izdevumos pēc uzkrāšanas
principa, parasti, kad iestāde ir saĦēmusi preces vai pakalpojumus.
Avansu par pakalpojumiem vērtība bilancē norādīta neto vērtībā, kas aprēėināta, no avansu
vērtības atskaitot nedrošajiem (šaubīgajiem) avansiem izveidotos uzkrājumus.
SaĦemtie rēėini par priekšapmaksām līdz apmaksas dienai uzrādīti zembilances saistībās.
Naudas līdzekĜi
Naudas līdzekĜu sastāvā ietverti Valsts kases kontu atlikumi Latvijas Bankā un kredītiestādēs,
kā arī valsts un pašvaldību naudas līdzekĜi – nauda kasēs un norēėinu kontos kredītiestādēs.
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Pašu kapitāls
Pašu kapitāls sastāv no rezervēm un budžeta izpildes rezultātiem.
Rezervju sastāvā norādīti budžeta iestāžu ilgtermiĦa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve un
pārējās rezerves. IlgtermiĦa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve veidota no ilgtermiĦa aktīvu
pārvērtēšanas rezultātā radītā vērtības palielinājuma.
Pārējās rezerves atzītas, ja finanšu ieguldījumi novērtēti saskaĦā ar pašu kapitāla metodi un
kapitālsabiedrībai pašu kapitālā ir tādas izmaiĦas, kuras nav norādītas šīs kapitālsabiedrības
peĜĦas un zaudējumu aprēėinā. Pārējās rezervēs uzskaita arī sākotnēji uzskaitē Ħemto
mežaudžu vērtību.
SaskaĦā ar 2009.gada 12.jūnija grozījumiem IlgtermiĦa stabilizācijas rezerves likumā Valsts
kase visus līdzekĜus, kas līdz 2009.gada 1.jūlijam uzkrāti ilgtermiĦa stabilizācijas rezervē,
ieskaitīja valsts budžeta kontā Latvijas Bankā, novirzot tos valsts budžeta finansiālā deficīta
segšanai.
Uzkrājumi
Uzkrājumi paredzamajām saistībām atzīti saskaĦā ar uzkrāšanas principu un atbilstoši
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.867 “Kārtība, kādā budžeta iestādes
kārto grāmatvedības uzskaiti” nosacījumiem.
Uzkrājumi ir paredzēti valsts un pašvaldību saistībām, kas radušās no pārskata gada vai
iepriekšējo periodu darījumiem un pārskata sagatavošanas laikā ir paredzamas vai zināmas,
bet kuru vērtība, rašanās vai apmaksas datums nav precīzi zināmi.
Kreditori (norēėini par saistībām)
Kreditori ir uzrādīti kā pašreizējās saistības (pienākumi), kas radušās pagātnes notikumu
(darījumu) rezultātā un kuru apmaksai budžeta iestādei vajadzēs resursus.
Kreditoru parādu (saistību) atlikumi gada beigās saskaĦoti, noformējot un apstiprinot
savstarpējo norēėinu salīdzināšanas aktus.
Kreditori (saistības) konsolidētajā bilancē uzrādīti nodalot saistību ilgtermiĦa un īstermiĦa
daĜu.
Kreditoros uzrādīti aizĦēmumi, emitētās obligācijas un citi parāda vērtspapīri, saistības par ES
finansētajiem projektiem, uzkrātās saistības, saistības par saĦemtajiem avansiem, parādi
piegādātājiem un darbuzĦēmējiem, nākamo periodu ieĦēmumi un pārējās saistības.
AizĦēmumi
AizĦēmumi konsolidētajā bilancē uzrādīti no dienas, kad saĦemta nauda vai tās ekvivalenti no
iekšzemes vai ārvalstu finanšu institūcijas, atsevišėi nodalot īstermiĦa un ilgtermiĦa daĜas.
Procentu izdevumi par aizĦēmumiem uzskaitīti saskaĦā ar uzkrāšanas principu.
Emitētās obligācijas un citi parāda vērtspapīri
Valsts emitētās eiroobligācijas konsolidētajā bilancē sākotnēji uzskaitītas to emisijas cenā ar
diskonta un prēmijas amortizāciju.
ĪstermiĦa parādzīmes ir valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiĦu līdz vienam gadam (ieskaitot).
Vidēja termiĦa parādzīmes ir valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiĦu no viena gada
(neieskaitot) līdz pieciem gadiem (ieskaitot). IlgtermiĦa obligācijas ir valsts parādzīmes ar
dzēšanas termiĦu virs pieciem gadiem.
Emitēto obligāciju un citu parāda vērtspapīru īstermiĦa un ilgtermiĦa daĜas pārskatā nodalītas
un uzrādītas atsevišėi.
Procentu izdevumi par valsts parādzīmēm uzskaitīti saskaĦā ar uzkrāšanas principu.
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Uzkrātās saistības
Uzkrāto saistību postenī uzrādītas saistības, kuru lielums un apmaksas termiĦi ir samērā
precīzi aprēėināmi un nenoteiktības pakāpe ir daudz mazāka nekā uzkrājumiem.
Uzkrāto saistību vērtība noteikta saskaĦā ar noslēgtajiem līgumiem, tāmēm vai pēc
iepriekšējās pieredzes par izdevumu apjomu.
Konsolidētajā bilancē uzkrāto saistību sastāvā iekĜautas saistības uzkrātiem procentu un
saistību izdevumiem emitētajiem vērtspapīriem, overdraftiem, ārvalstu aizĦēmumiem un
budžeta iestāžu darbinieku neizmantotajiem atvaĜinājumiem.
Pārējās īstermiĦa saistības
Konsolidētajā bilancē kā pārējās īstermiĦa saistības uzrādītas saistības, kuras nav klasificētas
atsevišėos saistību posteĦos, piemēram, saistības, kas radušās saĦemot līdzekĜus, kurus
atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem Valsts kase pārdala no attiecīgajiem fondiem. Valsts
kasei rodas saistības par fondu līdzekĜiem dienā, kad fondu uzskaites kontos ieskaita
pārdalāmos līdzekĜus. Kā pārējās īstermiĦa saistības uzrādītas arī saistības par
kapitālsabiedrību, biedrību un nodibinājumu norēėinu kontu atlikumiem Valsts kases kontos.
Nākamo periodu ieĦēmumi
IeĦēmumi, kas saĦemti pirms pārskata perioda bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem
pārskata periodiem, norādīti kā nākamo periodu ieĦēmumi.
Nākamo periodu ieĦēmumos uzskaitīta saĦemtā ārvalstu finanšu palīdzība, saĦemtais
finansiālais atbalsts, saĦemtie ziedojumi un dāvinājumi, ja ir spēkā Ministru kabineta
2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.867 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” norādītie dāvinājuma vai pušu vienošanās līguma nosacījumi.
Nākamo periodu ieĦēmumi iekĜauti ieĦēmumu un izdevumu pārskatā pēc uzkrāšanas principa,
ieĦēmumus atzīstot periodā, uz kuru tie attiecas.
Paskaidrojumi bilances posteĦu konsolidācijai
Bilances posteĦu pārklasifikācija
Lai nodrošinātu bilances posteĦu salīdzināmību, valsts un pašvaldību bilances posteĦos pēc
izmaksu metodes novērtētie ilgtermiĦa finanšu ieguldījumu “Līdzdalība radniecīgo
kapitālsabiedrību kapitālā” un “Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā” atlikumi uz
pārskata perioda sākumu un beigām pārrēėināti, pielietojot pašu kapitāla metodi.
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 (428 432 695) vērtībā šādos bilances
aktīva posteĦos:
IlgtermiĦa ieguldījumi konsolidēti par kopējo summu Ls 586 496 895 vērtībā, t.sk.:
bilances postenī “Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības
samazinājums radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā” kopējā vērtībā Ls 925 220 843
pārrēėināti no izmaksu metodes pēc pašu kapitāla metodes;
bilances postenī “Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības
samazinājums asociēto kapitālsabiedrību kapitālā” kopējā vērtībā Ls 7 048 262
pārrēėināti no izmaksu metodes pēc pašu kapitāla metodes;
bilances postenī “IlgtermiĦa aizdevumi” konsolidēti par kopējo summu Ls (345 523 046)
t.sk.:
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par ilgtermiĦa aizdevumiem valsts un pašvaldību budžeta iestādēm no valsts budžeta
Ls (345 522 922);
• par ilgtermiĦa aizdevumiem valsts budžeta iestādei no pašvaldības Ls (124) vērtībā;
bilances postenī “Pārējie ilgtermiĦa finanšu ieguldījumi” konsolidēti par kopējo summu Ls
(249 163), t.sk.
• Ls (81 044) vērtībā par valsts budžeta iestāžu ilgtermiĦa aizdevumiem valsts budžeta
iestādēm par materiālo rezervju izsniegto mazutu;
• Ls (168 119) vērtībā par valsts budžeta iestāžu ilgtermiĦa aizdevumiem pašvaldībām
par materiālo rezervju izsniegto mazutu.
•

Apgrozāmie līdzekĜi konsolidēti par kopējo summu Ls (1 014 929 590) vērtībā, t.sk.:
bilances postenī “Debitori” Ls (65 701 472) vērtībā par:
• valsts budžeta prasībām pret pašvaldību par pārĦemto aizdevumu Ls (8 220);
• valsts budžeta iestāžu prasībām pret valsts budžeta iestādēm Ls (2 471 141) vērtībā;
• valsts budžeta iestāžu prasībām pret pašvaldību budžeta iestādēm Ls (10 537 936)
vērtībā;
• valsts budžeta iestāžu saistībām pret pašvaldību budžeta iestādēm Ls (896 834)
vērtībā;
• pašvaldību budžeta iestāžu prasībām pret pašvaldību budžeta iestādēm Ls (1 529 738)
vērtībā;
• pašvaldību prasībām pret valsti par nesadalīto iedzīvotāju ienākuma nodokli Ls
(3 874 792) vērtībā;
• pašvaldību un valsts budžeta savstarpējiem norēėiniem par pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda līdzekĜiem Ls (2 046 860) vērtībā;
• valsts budžeta iestāžu īstermiĦa prasībām pret valsts budžeta iestādēm par materiālo
rezervju izsniegto mazutu Ls (5 400) vērtībā;
• valsts budžeta iestāžu īstermiĦa prasībām pret pašvaldībām par materiālo rezervju
izsniegto mazutu Ls (49 201) vērtībā;
• valsts budžeta iestāžu prasībām pret Valsts kasi par aprēėinātajiem procentiem par
noguldījumiem un kontu atlikumiem Ls (39 109 242) vērtībā;
• aprēėinātajiem uzkrātajiem ieĦēmumiem par aizĦēmumiem no valsts budžeta, t.sk.:
• par uzkrātajiem procentu un saistību maksājumu procentiem pašvaldībām Ls
(4 714 596) vērtībā;
• par uzkrātajiem procentu un saistību maksājumu procentiem valsts budžeta
iestādēm Ls (74 191) vērtībā;
• Ls (383 321) par valsts budžeta iestādes uzkrātajiem ieĦēmumiem pret Valsts kasi par
aprēėinātajām aizdevumu un galvojumu apkalpošanas maksām;
bilances postenī “Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un
projektiem” konsolidēti par kopējo summu Ls (12 642 175) vērtībā par pašvaldību kreditoru
(pret S130110; S130120; S130400) un valsts debitoru (pret S130310; S130320) atlikumu
starpību;
bilances postenī “ĪstermiĦa finanšu ieguldījumi” Ls (31 278 730) vērtībā par:
• valsts budžeta īstermiĦa aizdevumiem valsts budžeta iestādēm un pašvaldībām Ls
(31 278 723) vērtībā;
• pašvaldību īstermiĦa aizdevumiem valsts budžeta iestādēm Ls (7) vērtībā.
Naudas līdzekĜi konsolidēti Ls (905 307 213) vērtībā par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu
un no valsts budžeta daĜēji atvasinātu publisku personu naudas līdzekĜu un termiĦnoguldījumu
kontu atlikumiem Valsts kasē.
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Valsts konsolidētajā bilancē veikta konsolidācija Ls (428 432 695) vērtībā šādos bilances
pasīva posteĦos:
Pašu kapitāls konsolidēts par kopējo summu Ls 932 269 104 vērtībā bilances postenī
“Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts” par ilgtermiĦa finanšu ieguldījumu radniecīgo
un asociēto kapitālsabiedrību kapitālā pārrēėiniem no izmaksu metodes pēc pašu kapitāla
metodes;
Kreditori konsolidēti par kopējo summu Ls (1 360 701 799), t.sk., bilances postenī
“IlgtermiĦa saistības” Ls (346 220 302) vērtībā, kur:
bilances posteĦa “IlgtermiĦa aizĦēmumi” konsolidējamo vērtību Ls (345 971 139) veido
valsts un pašvaldību budžeta iestāžu ilgtermiĦa aizĦēmumi no valsts budžeta Ls
(345 971 139) vērtībā;
bilances posteĦa “IlgtermiĦa parādi piegādātājiem un darbuzĦēmējiem” konsolidējamā
vērtība Ls (249 163), t.sk.:
• Ls (168 119) par pašvaldību budžeta iestāžu ilgtermiĦa saistībām pret valsts budžeta
iestādēm;
• Ls (81 044) par valsts budžeta iestāžu ilgtermiĦa saistībām pret valsts budžeta
iestādēm;
bilances postenī “ĪstermiĦa saistības” Ls (1 014 481 497) vērtībā, kur:
bilances postenī “ĪstermiĦa aizĦēmumi un ilgtermiĦa aizĦēmumu īstermiĦa daĜa”
konsolidējamā vērtība Ls (30 830 506) par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu īstermiĦa
aizĦēmumiem no valsts budžeta;
bilances posteĦa “SaĦemtie īstermiĦa noguldījumi” konsolidējamā vērtība Ls
(411 137 654) par valsts budžeta iestāžu īstermiĦa noguldījumiem Valsts kasē;
bilances posteĦa “ĪstermiĦa saistības pret piegādātājiem un darbuzĦēmējiem”
konsolidējamā vērtība Ls (121 863), t.sk.:
• par pašvaldību saistībām pret valsts budžetu par valsts budžeta pārĦemto aizdevumu
Ls (8 220);
• Ls (58 911) par pašvaldību saistībām par iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fondā;
• Ls (5 400) par valsts budžeta iestāžu īstermiĦa saistībām pret valsts budžeta iestādēm;
• Ls (49 201) par pašvaldību budžeta iestāžu īstermiĦa saistībām pret valsts budžeta
iestādēm;
• Ls (131) par valsts budžeta iestāžu īstermiĦa saistībām pret pašvaldību budžeta
iestādēm;
bilances posteĦa “ĪstermiĦa uzkrātās saistības” konsolidējamā vērtība Ls (43 401 983),
t.sk.:
• Ls (62 700) par pašvaldību saistībām par iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fondā;
• Ls (4 714 596) vērtībā saistības par pašvaldību aprēėinātajiem, uzkrātajiem
procentiem par aizĦēmumiem no valsts budžeta;
• Ls (38 167 175) par Valsts kases saistībām pret valsts budžeta iestādēm par
uzkrātajiem procentiem par noguldījumiem un kontu atlikumiem Valsts kasē;
• Ls (74 191) vērtībā saistības par valsts budžeta iestāžu aprēėinātajiem, uzkrātajiem
procentiem par aizĦēmumiem no valsts budžeta;
• Ls (383 321) par Valsts kases saistībām pret valsts budžeta iestādi par uzkrātajām
saistībām par aizdevumu un galvojumu apkalpošanas maksām;
bilances posteĦa “ĪstermiĦa saistības par ārvalstu finanšu palīdzību un Eiropas
Savienības politikas instrumentu finansētajiem projektiem” konsolidējamā vērtība Ls
(20 957 342), t.sk.:
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• par valsts budžeta iestāžu Kohēzijas fonda līdzekĜu atlikumiem Valsts kasē Ls
(8 315 167);
• par pašvaldību kreditoru (pret S130110; S130120; S130400) un valsts debitoru (pret
S130310; S130320) atlikumu starpību par kopējo summu Ls (12 642 175);
bilances posteĦa “NodokĜi un sociālās apdrošināšanas maksājumi” konsolidējamā vērtība
Ls (27 785) par pašvaldību saistībām par iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā;
bilances posteĦa “Pārējās īstermiĦa saistības” konsolidējamā vērtība Ls (508 004 360), t.sk:
• Ls (2 471 141) par valsts budžeta iestāžu prasību pret valsts budžeta iestādēm;
• Ls (10 537 936) par valsts budžeta iestāžu prasību pret pašvaldību budžeta iestādēm;
• Ls (896 834) par valsts budžeta iestāžu saistībām pret pašvaldību budžeta iestādēm;
• Ls (1 529 738) vērtībā par pašvaldību budžeta iestāžu prasību pret pašvaldību budžeta
iestādi;
• Ls (3 874 792) par Valsts kases saistībām pret pašvaldībām par nesadalīto iedzīvotāju
ienākuma nodokli;
• Ls (1 893 799) par Valsts kases saistībām pret pašvaldībām par iemaksām pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fondā;
• Ls (3 665) par pašvaldību saistībām par iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fondā;
• Ls (400 616 521) vērtībā par īstermiĦa saistībām par valsts speciālā budžeta,
ziedojumu un dāvinājumu, deponēto un citu budžetu iestāžu klientu kontu atlikumiem;
• Ls (85 237 871) vērtībā par īstermiĦa saistībām par pašvaldību budžeta iestāžu klientu
kontu atlikumiem;
• Ls (942 063) vērtībā par Valsts kases saistībām pret valsts budžeta iestādēm par
uzkrātajiem procentiem par kontu atlikumiem.
Paskaidrojumi bilances posteĦiem
Paskaidrojumi par būtiskām izmaiĦām bilances posteĦos sniegti šādu pārskatu skaidrojumos:
• ministriju un centrālo valsts iestāžu bilanču kopsavilkums;
• pašvaldību budžeta iestāžu bilanču kopsavilkums;
• valsts budžeta finanšu bilance;
• ilgtermiĦa stabilizācijas rezerves finanšu bilance.
IlgtermiĦa ieguldījumi
IlgtermiĦa ieguldījumi konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī uzrādīti Ls
12 135 352 221 vērtībā, 2008.gada 31.decembriī uzrādīti Ls 10 272 728 281 vērtībā.
IlgtermiĦa ieguldījumi 2009.gadā palielinājušies Ls 1 862 623 940 vērtībā.
Detalizēts ilgtermiĦa ieguldījumu bilances posteĦu sadalījums uzrādīts gada pārskata 1. un
2.pielikumā un finanšu bilancē.
Nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālo ieguldījumu kopējā vērtība 2009.gadā samazinājusies par Ls 57 268 739.
Pārskata
IzmaiĦas
Pārskata
Rādītāji
(+/-)
perioda beigās perioda sākumā
Nemateriālie ieguldījumi
85 656 619
142 925 358
- 57 268 739
Attīstības pasākumi un programmas
4 526 084
4 749 362
-223 278
Licences, koncesijas un patenti, preču
62 077 620
123 880 743
- 61 803 123
zīmes un tamlīdzīgas tiesības
Pārējie nemateriālie ieguldījumi
8 161 393
3 108 792
5 052 601
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana
9 839 729
9 413 244
426 485
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Rādītāji
Derīgo izrakteĦu izpēte un citi līdzīgi
neražotie nemateriālie ieguldījumi
Avansa maksājumi par
nemateriālajiem ieguldījumiem

Pārskata
Pārskata
perioda beigās perioda sākumā

IzmaiĦas
(+/-)

1 105

1 331

- 226

1 050 688

1 771 886

- 721 198

Samazinājumu galvenokārt veido bilances posteĦa “Licences koncesijas, patenti, preču zīmes
un tamlīdzīgas tiesības” samazinājums par Ls (61 803 123), t.sk., Vides ministrijai par Ls
(57 552 169) darījumu rezultātā ar valstij piederošām siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu
vienībām.
Nemateriālo ieguldījumu bilances posteĦu izmaiĦas detalizēti aprakstītas skaidrojumā par
ministriju un centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču
kopsavilkumu.
PamatlīdzekĜi
PamatlīdzekĜu kopējā vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 975 095 801.
Pārskata perioda
Pārskata
IzmaiĦas
Rādītāji
perioda beigās
sākumā
(+/-)
PamatlīdzekĜi
7 966 007 212
6 990 911 411
975 095 801
Zeme, ēkas un būves
6 437 082 499
5 371 937 811 1 065 144 688
Tehnoloăiskās iekārtas un mašīnas
80 100 302
88 733 749
-8 633 447
Pārējie pamatlīdzekĜi
284 223 723
301 741 872
- 17 518 149
PamatlīdzekĜu izveidošana un
404 025 904
435 772 069
- 31 746 165
nepabeigtā būvniecība
Bioloăiskie un pazemes aktīvi
696 722 118
696 268 875
453 243
IlgtermiĦa ieguldījumi nomātajos
15 554 866
17 570 882
- 2 016 016
pamatlīdzekĜos
Avansa maksājumi par
48 297 800
78 886 153
- 30 588 353
pamatlīdzekĜiem
PamatlīdzekĜu bilances posteĦu izmaiĦas detalizēti aprakstītas skaidrojumā par ministriju un
centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumu.
IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi
Konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī ilgtermiĦa finanšu ieguldījumi uzrādīti Ls
4 083 688 390 vērtībā, 2008.gada 31.decembrī uzrādīti Ls 3 138 891 512 vērtībā. IlgtermiĦa
finanšu ieguldījumu kopējā vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 944 796 878.
Detalizēts ilgtermiĦa finanšu ieguldījumu bilances posteĦu sadalījums uzrādīts gada pārskata
1., 2., 9.,10., 20., 21., 22.pielikumā un finanšu bilancē.
Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības samazinājums radniecīgo
kaitālsabiedrību kapitālā
Konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
uzrādīta Ls 2 479 021 322 vērtībā, 2008.gada 31.decembrī uzrādīta Ls 1 975 062 924 vērtībā.
Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā kopējā vērtība 2009.gadā palielinājusies par
Ls 503 958 398.
Informācija par līdzdalību radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā uzrādīta gada pārskata 1., 2.,
9. un 10.pielikumā.
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Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības samazinājums asociēto
kaitālsabiedrību kapitālā
Konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
uzrādīta Ls 80 661 630 vērtībā, 2008.gada 31.decembrī uzrādīta Ls 72 532 004 vērtībā.
Līdzdalības asociēto kapitālsabiedrību kapitālā kopējā vērtība 2009.gadā palielinājusies par
Ls 8 129 625.
Informācija par līdzdalību asociēto kapitālsabiedrību kapitālā uzrādīta gada pārskata 1., 2., 9.
un 10.pielikumā.
IlgtermiĦa noguldījumi
Konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī un 2008.gada 31.decembrī ilgtermiĦa
noguldījumi uzrādīti Ls 31 084 120 vērtībā. Šo ilgtermiĦa noguldījumu kopējā vērtība
2009.gadā nav mainījusies.
Informācija par ilgtermiĦa noguldījumiem uzrādīta gada pārskata finanšu bilancē, 21. un
22.pielikumā.
IlgtermiĦa aizdevumi
Konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī ilgtermiĦa aizdevumi uzrādīti Ls 175 090 685
vērtībā, 2008.gada 31.decembrī Ls 40 565 584 vērtībā.
Šo aizdevumu kopējā vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 134 525 101. Palielinājumu
galvenokārt veido valsts budžeta ilgtermiĦa aizdevumu kapitālsabiedrībām ārvalstu valūtā
apjoma palielinājums Ls 134 798 320 vērtībā, t.sk., Privatizācijas aăentūrai, kā arī ilgtermiĦa
aizdevumu īstermiĦa daĜas izmaiĦas un iegrāmatotās valūtas kursu svārstības.
Informācija par ilgtermiĦa aizdevumiem uzrādīta gada pārskata finanšu bilancē, 1., 2., 9., 10.
un 20.pielikumā.
IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi vērtspapīros
Konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī ilgtermiĦa finanšu ieguldījumi vērtspapīros
uzrādīti Ls 75 517 vērtībā, 2008.gada 31.decembrī Ls 75 535 vērtībā. Šo ieguldījumu kopējā
vērtība 2009.gadā samazinājusies par Ls (18).
Informācija par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību ilgtermiĦa finanšu ieguldījumiem
vērtspapīros uzrādīta gada pārskata 1., 2., 9.un 10.pielikumā.
Pārējie ilgtermiĦa finanšu ieguldījumi
Konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī pārējie ilgtermiĦa finanšu ieguldījumi uzrādīti
Ls 1 313 897 340 vērtībā, 2008.gada 31.decembrī Ls 1 016 552 024 vērtībā. Pārējo ilgtermiĦa
finanšu ieguldījumu kopējā vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 297 345 316 .
Detalizēta informācija par pārējiem ilgtermiĦa finanšu ieguldījumiem (ilgtermiĦa prasībām)
uzrādīta gada pārskata 1., 2., 9., 10. un 20.pielikumā un finanšu bilancē.
Avansi par ilgtermiĦa finanšu ieguldījumiem
Konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī avansi par ilgtermiĦa finanšu ieguldījumiem
uzrādīti Ls 3 857 777 vērtībā, 2008.gada 31.decembrī Ls 3 019 321 vērtībā. Avansu par
ilgtermiĦa finanšu ieguldījumiem kopējā vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 838 456.
Informācija par valsts un pašvaldību avansiem par ilgtermiĦa finanšu ieguldījumiem uzrādīta
gada pārskata 1., 2., 9. un 10.pielikumā.
Apgrozāmie līdzekĜi
Apgrozāmie līdzekĜi konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī uzrādīti Ls 2 822 491 121
vērtībā, 2008.gada 31.decembrī Ls 2 240 249 703 vērtībā. Apgrozāmo līdzekĜu vērtība
2009.gadā palielinājusies par Ls 582 241 418 .
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Detalizēts apgrozāmo līdzekĜu bilances posteĦu sadalījums uzrādīts gada pārskata 1., 2., 3., 4.,
11., 12., 16., 17., 20., 21., 22., 28. un 29. pielikumā finanšu bilancē un ilgtermiĦa
stabilizācijas rezerves finanšu bilancē.
Krājumi
Krājumi konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī uzrādīti Ls 283 505 542 vērtībā,
2008.gada 31.decembrī Ls 299 286 354 vērtībā.
Krājumu vērtība 2009.gadā samazinājusies Ls (15 780 812) vērtībā.
Pārskata
perioda
beigās

Pārskata
perioda
sākumā

IzmaiĦas
(+,-)

283 505 542
38 793 720
29 683 597

299 286 354
43 777 044
33 793 727

- 15 780 812
- 4 983 324
- 4 110 130

1 266 157
879 327
3 931 060

2 033 740
1 007 758
4 755 086

- 767 583
- 128 431
- 824 026

5 680 639
4 926 791
6 299 687
6 699 936
891 971

6 663 501
6 144 561
6 856 249
6 332 832
4 284 797

-982 862
- 1 217 770
-556 562
367 104
- 3 392 826

39 491 691
2 162 873

45 181 230
2 056 312

- 5 689 539
106 561

37 309 468
19 350
410 797
184 355
218 867
7 575
4 885 738
18 286 416
6 341 305
11 945 111

43 110 027
14 891
427 072
200 978
222 214
3 880
11 186 147
22 159 331
10 111 971
11 739 069

- 5 800 559
4 459
- 16 275
- 16 623
- 3 347
3 695
- 6 300 409
- 3 872 915
- 3 770 666
206 042

Speciālais militārais inventārs, ieskaitot
bruĦojumu

x

308 291

-308 291

Speciālais militārais inventārs un speciālā
militārā inventāra izveidošana
Speciālais militārais inventārs
Speciālā militārā inventāra izveidošana

151 061 612
148 105 432
2 956 180

138 477 006
138 477 006
0

12 584 606
9 628 426
2 956 180

Rādītāji
Krājumi kopā ar avansa maksājumiem
Avansa maksājumi par krājumiem
Izejvielas un materiāli
Materiāli mācību, zinātniskiem un citiem
mērėiem
Pārtikas produkti
Medikamenti, zāles un medicīnas materiāli
Saimniecības materiāli un kancelejas
piederumi
Kurināmais, degviela, smērvielas
Mašīnu iekārtas un rezerves daĜas
Pārējie materiāli
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi
Gatavie ražojumi, pasūtījumi un krājumi
atsavināšanai
Gatavie ražojumi
Krājumi un ilgtermiĦa ieguldījumi
atsavināšanai
Gatavie pasūtījumi
Lauksaimniecības krājumi
Darba un produktīvie dzīvnieki
Lopbarība un sēklas
Pārējie lauksaimniecības krājumi
Stratēăiskās rezerves
Inventārs
Ātri nolietojamais inventārs
Apăērbi, apavi, veĜa un gultas piederumi
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Krājumu bilances posteĦu izmaiĦas detalizēti aprakstītas skaidrojumos par ministriju un
centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumu.
Debitori (prasības)
Konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī debitori (prasības) uzrādīti Ls 106 648 322
vērtībā, 2008.gada 31.decembrī – Ls 102 927 738 vērtībā.
Debitoru (prasību) vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 3 720 584.
Informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu debitoriem (prasībām) uzrādīta gada
pārskata 1., 2., 3. un 4.pielikumā.
Detalizēta informācija par valsts budžeta pārĦemtajiem aizdevumiem uzrādīta gada pārskata
20.pielikumā.
Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem
Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem konsolidētajā bilancē
2009.gada 31.decembrī uzrādīti Ls 391 917 029 vērtībā, 2008.gada 31.decembrī – Ls
290 830 439 vērtībā.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 101 086 590.
Informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu nākamo periodu izdevumiem un
avansiem par pakalpojumiem un projektiem uzrādīta gada pārskata 1. un 2.pielikumā.
ĪstermiĦa finanšu ieguldījumi
ĪstermiĦa finanšu ieguldījumi konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī uzrādīti Ls
1 705 317 264 vērtībā, 2008.gada 31.decembrī – Ls 895 674 892 vērtībā.
Šo ieguldījumu vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 809 642 372.
Detalizēts īstermiĦa finanšu ieguldījumu bilances posteĦu sadalījums uzrādīts gada pārskata
1., 2., 11., 12., 20. un 22.pielikumā, finanšu bilancē un ilgtermiĦa stabilizācijas rezerves
finanšu bilancē.
ĪstermiĦa aizdevumi un ilgtermiĦa aizdevumu īstermiĦa daĜa
ĪstermiĦa aizdevumi un ilgtermiĦa aizdevumu īstermiĦa daĜa konsolidētajā bilancē 2009.gada
31.decembrī uzrādīti Ls 11 895 645 vērtībā, 2008.gada 31.decembrī – Ls 9 718 687 vērtībā.
Šo aizdevumu un ieguldījumu vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 2 176 958.
Detalizēta informācija par valsts budžeta īstermiĦa aizdevumiem un ilgtermiĦa aizdevumu
īstermiĦa daĜu uzrādīta gada pārskata 20.pielikumā un finanšu bilancē.
Informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu īstermiĦa aizdevumiem un ilgtermiĦa
aizdevumu īstermiĦa daĜu uzrādīta gada pārskata 1., 2., 11. un 12.pielikumā.
ĪstermiĦa noguldījumi
ĪstermiĦa noguldījumi konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī uzrādīti Ls
1 685 896 129 vērtībā, 2008. gada 31. decembrī – Ls 876 306 253 vērtībā.
Šo noguldījumu vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 809 589 876. Palielinājumu
galvenokārt veido valsts budžeta līdzekĜu noguldījumi Latvijas bankā.
Detalizēta informācija par valsts budžeta noguldījumiem uzrādīta gada pārskata 21., 22., 28.
un 29. pielikumā.
Pārējie īstermiĦa ieguldījumi
Pārējie īstermiĦa ieguldījumi konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī uzrādīti Ls
2 458 604 vērtībā, 2008.gada 31.decembrī – Ls 4 543 301vērtībā.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā samazinājusies par Ls (2 084 697).
Informācija par valsts un pašvaldību pārējiem īstermiĦa ieguldījumiem uzrādīta gada pārskata
1., 2., 11. un 12.pielikumā.
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Avansi par īstermiĦa finanšu ieguldījumiem
Avansi par īstermiĦa finanšu ieguldījumiem konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī
uzrādīti Ls 104 273 vērtībā, 2008.gada 31.decembrī – nav bijuši.
Avansu veikusi Cēsu novada pašvaldība par ieguldījumu Cēsu pilsētas sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “Vinda” pamatkapitālā.
Naudas līdzekĜi
Naudas līdzekĜi konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī uzrādīti Ls 335 102 964 vērtībā,
2008.gada 31.decembrī – Ls 651 530 280 vērtībā.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā samazinājusies par Ls (316 427 316).
Informācija par valsts un pašvaldību naudas līdzekĜiem uzrādīta gada pārskata 1., 2., 16. un
17.pielikumā. Detalizēta informācija par valsts budžeta līdzekĜu atlikumiem uzrādīta gada
pārskata 22. un 29. pielikumā.
Pašu kapitāls
Pašu kapitāls konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī uzrādīts Ls 8 217 465 798 vērtībā,
2008.gada 31.decembrī – Ls 7 847 993 562 vērtībā.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 369 472 236.
Detalizēta informācija par valsts un pašvaldību pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiĦām uzrādīta
gada pārskata 7., 8. un 27. pielikumā, finanšu bilancē un ilgtermiĦa stabilizācijas rezerves
finanšu bilancē.
Rezerves
Rezerves konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī uzrādītas Ls 1 706 090 253 vērtībā,
2008.gada 31.decembrī uzrādītas Ls 1 695 108 675 vērtībā.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 10 981 578.
Rezervju kopējā vērtība galvenokārt palielinājusies, Veselības ministrijai pārējās rezerves
palielinot par radniecīgo kapitālsabiedrību pašu kapitāla izmaiĦām, kuras nav iekĜautas
kapitālsabiedrības peĜĦas vai zaudējumu aprēėinā.
2009.gadā pašvaldības Ħēmušas uzskaitē līdz šim neuzskaitītas mežaudzes Ls 1 799 816
vērtībā.
Informācija par rezervēm uzrādīta gada pārskata 1., 2., 7., 8. un 27. pielikumā, finanšu bilancē
un ilgtermiĦa stabilizācijas rezerves finanšu bilancē.
Budžeta izpildes rezultāti
Budžeta izpildes rezultāti konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī uzrādīti Ls
6 511 375 545 vērtībā, 2008.gada 31.decembrī – Ls 6 152 884 887 vērtībā.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 358 490 658.
Negatīvs pārskata gada budžeta izpildes rezultāts ir 29,7% pašvaldību un 61,5 % ministriju
vai centrālo valsts iestāžu.
Informācija par budžeta izpildes rezultātiem uzrādīta gada pārskata 1., 2., 7., 8. un 27.
pielikumā, finanšu bilancē un ilgtermiĦa stabilizācijas rezerves finanšu bilancē.
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts konsolidētajā bilancē 2009.gada
31.decembrī uzrādīts Ls 5 566 085 511 vērtībā, 2008.gada 31.decembrī – Ls 5 225 406 946
vērtībā.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 340 678 565.
Informācija par iepriekšējā budžeta gada rezultātu uzrādīta gada pārskata 1., 2., 7. un
8.pielikumā un finanšu bilancē.
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts
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Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī uzrādīts
Ls 945 290 034 vērtībā, 2008.gada 31.decembrī – Ls 927 477 941 vērtībā.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 17 812 093.
Informācija par pārskata gada budžeta izpildes rezultātu uzrādīta gada pārskata 1., 2., 7., 8. un
27. pielikumā, finanšu bilancē un ilgtermiĦa stabilizācijas rezerves finanšu bilancē.
Uzkrājumi
Šajā bilances postenī pārskata perioda beigās uzrādīti uzkrājumi paredzamajām saistībām.
Uzkrājumi konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī uzrādīti Ls 12 071 098 vērtībā,
2008.gada 31.decembrī – Ls 65 871 666 vērtībā.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā samazinājusies par Ls (53 800 568).
Informācija par valsts un pašvaldību uzkrājumiem uzrādīta gada pārskata 1. un 2.pielikumā.
Kreditori (saistības)
Kreditori (saistības) konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī uzrādīti Ls 6 728 306 446
vērtībā, 2008.gada 31.decembrī – Ls 4 599 112 756 vērtībā.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 2 129 193 690.
Informācija par valsts un pašvaldību kreditoriem (saistībām) uzrādīta gada pārskata 1., 2., 5.,
6., 13., 14., 18., 19.pielikumā un finanšu bilancē.
IlgtermiĦa saistības
IlgtermiĦa saistības konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī uzrādītas Ls 5 224 845 111
vērtībā, 2008.gada 31.decembrī – Ls 2 868 909 099 vērtībā.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 2 355 936 012.
IlgtermiĦa saistību bilances posteĦu sadalījums uzrādīts gada pārskata 1. un 2.pielikumā un
finanšu bilancē.
Informācija par ilgtermiĦa saistībām uzrādīta gada pārskata 1., 2., 5., 6., 13., 14., 18.,
19.pielikumā.
IlgtermiĦa aizĦēmumi
IlgtermiĦa aizĦēmumi konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī uzrādīti Ls 2 794 406 304
vērtībā, 2008.gada 31.decembrī – Ls 788 021 312 vērtībā.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 2 006 384 992. Palielinājumu
galvenokārt veido valsts budžeta aizĦēmumi no ārvalstu finanšu institūcijām.
Valsts parāda sadalījums pa termiĦiem un kreditoriem, t.sk., ilgtermiĦa aizĦēmumi no
ārvalstu finanšu institūcijām, uzrādīti gada pārskata 19.pielikumā.
Detalizēta informācija par valsts un pašvaldību aizĦēmumiem uzrādīta gada pārskata 13. un
14.pielikumā.
Emitēto obligāciju un citu parāda vērtspapīru ilgtermiĦa daĜa
Emitēto obligāciju un citu parāda vērtspapīru ilgtermiĦa daĜa konsolidētajā bilancē 2009.gada
31.decembrī uzrādīta Ls 885 321 567 vērtībā, 2008.gada 31.decembrī – Ls 931 213 954
vērtībā.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā samazinājusies Ls (45 892 387) vērtībā, galvenokārt
pārgrāmatojot vidējā termiĦa obligāciju īstermiĦa daĜu.
Valsts budžeta parāda saistību pārskats sadalījumā pēc kreditora tipa uzrādīts gada pārskata
18.pielikumā.
Valsts parāda sadalījums pa termiĦiem un kreditoriem, t.sk., ilgtermiĦa daĜa emitētajām
obligācijām un citiem parāda vērtspapīriem, uzrādīta gada pārskata 19.pielikumā.
IlgtermiĦa parādi piegādātājiem un darbuzĦēmējiem
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IlgtermiĦa parādi piegādātājiem un darbuzĦēmējiem konsolidētajā bilancē 2009.gada
31.decembrī uzrādītas Ls 254 096 731 vērtībā, 2008.gada 31.decembrī – Ls 176 596 290
vērtībā.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 77 500 441.
Informācija par valsts un pašvaldību ilgtermiĦa parādiem piegādātājiem un darbuzĦēmējiem
uzrādīta gada pārskata 1., 2., 5. un 6.pielikumā.
IlgtermiĦa saistības par saĦemtajiem avansiem
IlgtermiĦa saistības par saĦemtajiem avansiem konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī
uzrādītas Ls 1 361 305 vērtībā, 2008.gada 31.decembrī – Ls 248 208 vērtībā.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 1 113 097. Lielākais pieaugums
bijis Aizkraukles novadam par projektu “Aizkraukles novada kultūras un izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstība, energoefektivitātes paaugstināšana”.
Informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu ilgtermiĦa saistībām par saĦemtajiem
avansiem uzrādīta gada pārskata 1., 2., 5. un 6.pielikumā.
IlgtermiĦa uzkrātās saistības
IlgtermiĦa uzkrātās saistības konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī uzrādītas Ls
32 486 907 vērtībā, 2008.gada 31.decembrī – Ls 13 722 vērtībā.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 32 473 185. Palielinājumu veido
ilgtermiĦa uzkrāto saistību pieaugums Rīgas pilsētai Ls 32 473 587 vērtībā par aprēėinātiem
uzkrātiem procentiem par Deutsche Bank ieskaitīto finansējumu Dienvidu tilta būvniecībai.
Informācija par ilgtermiĦa uzkrātajām saistībām uzrādīta gada pārskata 1., 2., 5. un
6.pielikumā.
IlgtermiĦa nākamo periodu ieĦēmumi
IlgtermiĦa nākamo periodu ieĦēmumi konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī uzrādīti
Ls 80 776 929 vērtībā, 2008.gada 31.decembrī – Ls 66 366 807 vērtībā.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 14 410 122.
Informācija par valsts un pašvaldību norēėiniem par nākamo periodu ieĦēmumiem uzrādīta
gada pārskata 1., 2., 5. un 6.pielikumā.
IlgtermiĦa saistības par struktūrfondu projektiem
2009.gada 31.decembrī konsolidētajā bilancē uzrādītas ilgtermiĦa saistības par struktūrfondu
projektiem Ls 4 634 891 vērtībā, attiecīgi 2008.gada 31.decembrī – Ls 332 206 vērtībā.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 4 302 685.
Palielinājumu veido Latvijas valsts augĜkopības institūta saĦemtais Eiropas Sociālā fonda
finansējums Ls 253 620 vērtībā un Latvijas Lauksaimniecības universitātes saĦemts
finansējums Ls 1 575 018 vērtībā par sešiem apstiprinātiem Eiropas Sociālā fonda projektiem,
kā arī Cēsu novada saĦemtais finansējums struktūrfondu projektiem, kuru izpildes termiĦš ir
ilgāks par vienu gadu, Ls 2 528 037 vērtībā.
Informācija par ilgtermiĦa saistībām par struktūrfondu projektiem uzrādīta gada pārskata 1.,
2., 5. un 6.pielikumā.
IlgtermiĦa saistības par ES piešėirto Kohēzijas fonda projektu finansējumu
2009.gada 31.decembrī konsolidētajā bilancē uzrādītas ilgtermiĦa saistības par ES piešėirto
Kohēzijas fonda projektu finansējumu Ls 26 079 229 vērtībā, attiecīgi 2008.gada 31.decembrī
– Ls 37 888 929 vērtībā.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā samazinājusies par Ls (11 809 700).
Informācija par ilgtermiĦa saistībām par ES piešėirto Kohēzijas fonda projektu finansējumu
uzrādīta gada pārskata 1., 2., 5. un 6.pielikumā.
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IlgtermiĦa saistības par pārējiem Eiropas Savienības finansētajiem projektiem un ārvalstu
finanšu palīdzību
2009.gada 31.decembrī konsolidētajā bilancē uzrādītas IlgtermiĦa saistības par pārējiem
Eiropas Savienības finansētajiem projektiem un ārvalstu finanšu palīdzību Ls 12 488 915
vērtībā, attiecīgi 2008.gada 31.decembrī – Ls 2 074 768 vērtībā.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 10 414 147. Lielākais
palielinājums bijis Daugavpils pilsētai Ls 4 655 665 vērtībā par saĦemto finansējumu projekta
“Daugavpils CietokšĦa infrastruktūras – ielu kompleksais labiekārtojums un inženiertīklu
renovācija” īstenošanai un Daugavpils pilsētas satiksmes infrastruktūras rekonstrukcijai.
Informācija par IlgtermiĦa saistībām par pārējiem Eiropas Savienības finansētajiem
projektiem un ārvalstu finanšu palīdzību uzrādīta gada pārskata 1., 2., 5. un 6.pielikumā.
Pārējās ilgtermiĦa saistības
2009.gada 31.decembrī konsolidētajā bilancē uzrādītas pārējās ilgtermiĦa saistības Ls
1 133 192 333 vērtībā, 2008.gada 31.decembrī – Ls 866 152 903 vērtībā.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 267 039 430. Lielākais pārējo
ilgtermiĦa saistību pieaugums ir Labklājības ministrijai Ls 240 742 401 vērtībā par fondēto
pensiju shēmas dalībnieku ieguldījumu plāniem, kas nodoti pensiju shēmu līdzekĜu
pārvaldītāju rīcībā.
Informācija par pārējām ilgtermiĦa saistībām uzrādīta gada pārskata 1., 2., 5. un 6.pielikumā
un finanšu bilancē.
ĪstermiĦa saistības
ĪstermiĦa saistības konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī uzrādītas Ls 1 503 461 335
vērtībā, 2008.gada 31.decembrī – Ls 1 730 203 657 vērtībā.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā samazinājusies par Ls (226 742 322).
ĪstermiĦa saistību bilances posteĦu detalizēts sadalījums uzrādīts gada pārskata 1. un
2.pielikumā un finanšu bilancē.
Informācija par īstermiĦa saistībām uzrādīta gada pārskata 1., 2., 5., 6., 13., 14., 18.,
19.pielikumā.
ĪstermiĦa aizĦēmumi un ilgtermiĦa aizĦēmumu īstermiĦa daĜa
ĪstermiĦa aizĦēmumi konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī uzrādīti Ls 107 770 526
vērtībā, uz 2008.gada 31.decembri – Ls 109 968 047 vērtībā.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā samazinājusies par Ls (2 197 521).
Valsts parāda sadalījums pa termiĦiem un kreditoriem, t.sk. īstermiĦa aizĦēmumi no ārvalstu
finanšu institūcijām, uzrādīti gada pārskata 19.pielikumā.
Detalizēta informācija par valsts un pašvaldību aizĦēmumiem uzrādīta gada pārskata 13. un
14.pielikumā.
SaĦemtie īstermiĦa noguldījumi
ĪstermiĦa noguldījumi konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī uzrādīti Ls 63 527 531
vērtībā, 2008.gada 31.decembrī – Ls 1 590 019 vērtībā.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 61 937 512. Palielinājumu veido
Eiropas investīciju fonda noguldījums Ls 63 527 531 vērtībā un pašvaldību noguldījumu
samazinājums par Ls 1 590 019.
Emitēto obligāciju un citu parāda vērtspapīru īstermiĦa daĜa
Emitēto obligāciju un citu parāda vērtspapīru īstermiĦa daĜa konsolidētajā bilancē 2009.gada
31.decembrī uzrādīta Ls 477 908 797 vērtībā, 2008.gada 31.decembrī – Ls 880 586 653
vērtībā.
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Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā samazinājusies par Ls (402 677 856), ko veido būtisks
īstermiĦa parāda vērtspapīru vērtības samazinājums 2009.gadā.
Valsts budžeta parāda saistību pārskats sadalījumā pēc kreditora tipa uzrādīts gada pārskata
18.pielikumā.
Valsts parāda sadalījums pa termiĦiem un kreditoriem, t.sk., īstermiĦa daĜa emitētajām
obligācijām un citiem parāda vērtspapīriem, uzrādīta gada pārskata 19.pielikumā.
ĪstermiĦa saistības pret piegādātājiem un darbuzĦēmējiem
ĪstermiĦa saistības pret piegādātājiem un darbuzĦēmējiem konsolidētajā bilancē 2009.gada
31.decembrī uzrādītas Ls 85 476 908 vērtībā, 2008.gada 31.decembrī – Ls 95 337 935.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā samazinājusies par Ls (9 861 027).
Informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu īstermiĦa saistībām pret piegādātājiem
un darbuzĦēmējiem uzrādīta gada pārskata 1., 2., 5. un 6.pielikumā.
ĪstermiĦa saistības par saĦemtajiem avansiem
ĪstermiĦa saistības par saĦemtajiem avansiem konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī
uzrādītas Ls 11 722 443 vērtībā, 2008.gada 31.decembrī – Ls 4 049 011 vērtībā.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 7 673 432.
Informācija par valsts un pašvaldību īstermiĦa saistībām par saĦemtajiem avansiem uzrādīta
gada pārskata 1., 2., 5. un 6.pielikumā.
ĪstermiĦa uzkrātās saistības
ĪstermiĦa uzkrātās saistības konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī uzrādītas Ls
210 691 354 vērtībā, 2008.gada 31.decembrī – Ls 130 206 231 vērtībā.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 80 485 123, galvenokārt
Labklājības ministrijai Ls 75 790 451 vērtībā, t.sk., par pensiju izmaksu atbilstoši 2009.gada
21.decembra Satversmes tiesas spriedumam, maksājumiem no valsts pensiju speciālā budžeta
valsts fondēto pensiju shēmai par saĦemtajām iemaksām.
Informācija par īstermiĦa uzkrātajām saistībām uzrādīta gada pārskata 1., 2., 5. un
6.pielikumā un finanšu bilancē.
ĪstermiĦa saistības par ārvalstu finanšu palīdzību un ES politiku instrumentu finansētajiem
pasākumiem
2009.gada 31.decembrī konsolidētajā bilancē uzrādītas īstermiĦa saistības par ārvalstu finanšu
palīdzību un ES politiku instrumentu finansētajiem pasākumiem Ls 219 500 356 vērtībā,
attiecīgi 2008.gada 31.decembrī – Ls 192 279 653 vērtībā.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 27 220 703.
Informācija par īstermiĦa saistībām par ārvalstu finanšu palīdzību un ES politiku
finansētajiem pasākumiem uzrādīta gada pārskata 1., 2., 5. un 6.pielikumā un finanšu bilancē.
Norēėini par darba samaksu un ieturējumiem (izĦemot nodokĜus)
Norēėini par darba samaksu un ieturējumiem (izĦemot nodokĜus) konsolidētajā bilancē
2009.gada 31.decembrī uzrādīti Ls 19 930 854 vērtībā, 2008.gada 31.decembrī – Ls
38 034 443 vērtībā.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā samazinājusies par Ls (18 103 589).
Informācija par valsts un pašvaldību norēėiniem par darba samaksu un ieturējumiem (izĦemot
nodokĜus) uzrādīta gada pārskata 1., 2., 5. un 6.pielikumā.
NodokĜi un sociālās apdrošināšanas maksājumi
NodokĜi un sociālās apdrošināšanas maksājumi konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī
uzrādīti Ls 19 561 465 vērtībā, 2008.gada 31.decembrī – Ls 30 692 839 vērtībā.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā samazinājusies par Ls (11 131 374).
Informācija par valsts un pašvaldību norēėiniem par nodokĜiem uzrādīta gada pārskata 1., 2.,
5. un 6.pielikumā.
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Pārējās īstermiĦa saistības
2009.gada 31.decembrī konsolidētajā bilancē uzrādītas pārējās īstermiĦa saistības Ls
144 012 683 vērtībā, 2008.gada 31.decembrī – Ls 132 937 717 vērtībā.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 11 074 966.
Informācija par pārējām īstermiĦa saistībām uzrādīta gada pārskata 1., 2., 5. un 6.pielikumā
un finanšu bilancē.
Nākamo periodu ieĦēmumi
Nākamo periodu ieĦēmumi konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī uzrādīti Ls
143 358 418 vērtībā, 2008.gada 31.decembrī – Ls 114 521 109 vērtībā.
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 28 837 309.
Informācija par valsts un pašvaldību norēėiniem par nākamo periodu ieĦēmumiem uzrādīta
gada pārskata 1., 2., 5. un 6.pielikumā.
Zembilance
Zembilances posteĦu sadalījums uzrādīts gada pārskata 1., 2.pielikumā un finanšu bilances
skaidrojumos. Detalizēta informācija par pašvaldību izsniegtajiem galvojumiem uzrādīta gada
pārskata 15.pielikumā un par valsts izsniegtajiem galvojumiem gada pārskata 24.pielikumā.
Zembilances aktīvi
Konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī zembilances aktīvi uzrādīti Ls 338 717 565
vērtībā, 2008.gada 31.decembrī uzrādīti Ls 368 989 608 vērtībā.
Zembilances aktīvu kopējā vērtība 2009.gadā samazinājusies par Ls (30 272 043).
Zembilances prasības
Konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī zembilances prasības uzrādītas Ls 114 812 349
vērtībā, 2008.gada 31.decembrī uzrādītas Ls 22 379 426 vērtībā.
Zembilances prasību kopējā vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 92 432 923.
Lielāko pieaugumu veido zembilances posteĦa “Pārējās zembilances prasības” palielinājums
Satiksmes ministrijai par Ls 45 102 418, t.sk.,VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas
centrs” pamatkapitāla palielināšanas rezultātā saĦemtās 45 000 000 vārda akcijas ar nominālu
1 Ls saskaĦā ar 2009.gada 29.decembra akcionāru lēmumu; Vides ministrijai par Ls
27 634 698 saskaĦā ar Vides politikas integrācijas programmu Latvijā un Klimata pārmaiĦu
finanšu instrumenta projektiem.
Zembilances saistības
Konsolidētajā bilancē 2009.gada 31.decembrī zembilances saistības uzrādītas Ls
2 194 347 378 vērtībā, 2008.gada 31.decembrī uzrādītas Ls 1 454 291 151 vērtībā.
Zembilances saistību kopējā vērtība 2009.gadā palielinājusies par Ls 740 056 227.
Palielinājumu galvenokārt veido zembilances posteĦa “Nākotnes maksājumi saskaĦā ar
līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas
instrumentu finansētajiem projektiem” pieaugums par Ls 592 703 868, t.sk., Reăionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijai par Ls 103 455 873 un Zemkopības ministrijai par Ls
225 274 951.

30.06.2010.
7793
Irēna Šuksta
67094210, irena.suksta@kase.gov.lv
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