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Skaidrojums valsts konsolidētajai grāmatvedības bilancei 
 

Vispārējie principi 
 
Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes 
2010.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 2010.gadam” un normatīvajos aktos grāmatvedības un pārskatu 
sagatavošanas jomā noteiktajam. 
Valsts budžeta iestādes un pašvaldības grāmatvedības uzskaiti kārto atbilstoši Ministru 
kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 
grāmatvedības uzskaiti” un sagatavo pārskatus atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 
17.augusta noteikumiem Nr.777 “Gada pārskata 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 
2010.gada 31.decembrī, kā arī sniedz salīdzinošos datus 2009.gada 31.decembrī. Salīdzinošie 
dati uzrādīti atbilstoši izmaiĦām iepriekšminētajos normatīvajos aktos. 
2010.gada pārskats ir 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 2010.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 6 ministrijas un 1 centrālā valsts iestāde, 
atzinumus bez iebildēm ar norādītu apstākĜu akcentējumu saĦēmušas 2 ministrijas un 2 
centrālās valsts iestādes, viena ministrija saĦēmusi negatīvu atzinumu, bet pārējās ministrijas 
un centrālās valsts iestādes saĦēmušas atzinumus bez iebildēm. 
Zvērinātu revidentu atzinumus par gada pārskata sagatavošanas pareizību bez iebildēm 
saĦēmušas 116 pašvaldības, atzinumus ar iebildēm saĦēmušas 2 pašvaldības. 
 
Strukturālās izmaiĦas 
2010.gadā saskaĦā ar Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm, valsts pārvaldes 
funkciju izvērtējumu, valsts pārvaldes efektivitātes paaugstināšanu un atbilstoši  Valsts 
pārvaldes iekārtas likumam veiktas valsts pārvaldes strukturālās reformas. 
Strukturālās izmaiĦas ministrijās un centrālajās valsts iestādēs  aprakstītas ministriju un 
centrālo valsts iestāžu bilanču kopsavilkuma skaidrojumā. 
 
Naudas vienība 
Gada pārskatā par vērtības mēru lietota Latvijas Republikas naudas vienība lats (Ls). Finanšu 
pārskatā uzrādītie finanšu dati ir noapaĜoti līdz veseliem latiem. 
 
Konsolidācijas pamatprincipi 
Valsts konsolidētā bilance (turpmāk – konsolidētā bilance) sagatavota, konsolidējot ministriju 
un centrālo valsts iestāžu bilances, Valsts kases valsts budžeta finanšu bilanci (turpmāk – 
valsts) un pašvaldību bilances. 
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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 31.12.2010. 31.12.2009. 
EUR 0.702804 0.702804 
USD 0.535000 0.489000 
DKK 0.094300 0.094400 
GBP 0.824000 0.783000 
SEK 0.078200 0.067800 
XDR 0.820000 0.766000 
CHF 0.563000 0.472000 

 
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 
2010.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. 
2010.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. 
Kapitālsabiedrībām turējumā nodotie pamatlīdzekĜi uzskaitīti atsevišėos kontos pamatlīdzekĜu 
kontu grupā. Kapitālsabiedrību veiktie ieguldījumi turējumā saĦemtajos pamatlīdzekĜos netiek 
iekĜauti pamatlīdzekĜu vērtībā un norādīti budžeta iestāžu bilancēs. 
Budžeta iestādes līdz 2010.gada 31.decembrim saskaĦā ar Ministru kabineta 2009.gada 
15.decembra noteikumiem Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 
uzskaiti” veica zemes, izĦemot iegādātās zemes, pārvērtēšanu pēc kadastrālās vērtības uz 
2010.gada 1.novembri. 
Atsavināšanai paredzētie pamatlīdzekĜi uzskaitīti apgrozāmo līdzekĜu sastāvā to atlikušajā 
vērtībā. 2010.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. 
Nomātie pamatlīdzekĜi uzrādīti zembilancē atsevišėā sadaĜā “Nomātie aktīvi”. 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, 
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ilgtermiĦa finanšu ieguldījumu “Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā” un 
“Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā” pēc izmaksu metodes novērtēto finanšu 
ieguldījumu atlikumu vērtības uz pārskata perioda sākumu un beigām pārrēėinātas, pielietojot 
pašu kapitāla metodi. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 “Kārtība, kādā 
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” līdzdalības radniecīgo un asociēto 
kapitālsabiedrību kapitālos vērtību saskaĦā ar pašu kapitāla metodi nosaka, reizinot valstij 
(pašvaldībai) piederošo ieguldījuma daĜu ar kapitālsabiedrības pašu kapitāla vērtību 
ieguldījuma daĜu iegūšanas dienā. Ja informācija par kapitālsabiedrības pašu kapitāla vērtību 
ieguldījuma daĜu iegūšanas dienā nav pieejama, ieguldījumu turpina uzskaitīt iegādes vērtībā 
līdz dienai, kad pieejami pēc iegādes pirmie kapitālsabiedrības pārskati. Turpmāk veic 
ikgadējo ieguldījumu pārvērtēšanu saskaĦā ar pašu kapitāla metodi, t.i., katra pārskata gada 
beigās līdzdalību radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālos palielina vai samazina 
atbilstoši līdzdalības daĜas vērtības izmaiĦām kapitālsabiedrības pašu kapitālā pārskata gadā, 
izmantojot kapitālsabiedrības gada pārskatā norādīto informāciju. Līdzdalības vērtības 
izmaiĦas nosaka, reizinot kapitālsabiedrības pārskata gada rezultātu ar valstij vai pašvaldībai 
piederošo daĜu procentu. Kapitāla līdzdalības daĜas vērtības pieaugumu vai samazinājumu 
kapitālsabiedrības pašu kapitālā pārskata gadā uzskaita kā pārskata gada finanšu ieĦēmumus 
vai izdevumus un izmaiĦas ilgtermiĦa finanšu ieguldījumos. Ja kapitālsabiedrībai ir negatīva 
pašu kapitāla vērtība, budžeta iestādes ieguldījumu šajā kapitālsabiedrībā samazina līdz nullei 
un turpmāk zaudējumus no ieguldījuma kapitālsabiedrībā neatzīst. 

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. 
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr. 1486 “Kārtība, kādā 
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” ilgtermiĦa prasības (debitori) uzrādītas 
atsevišėā bilances postenī “IlgtermiĦa prasības”. 
 
Noguldījumu uzskaite 
Noguldījumu sastāvā ietverti valsts uz laiku brīvo līdzekĜu ieguldījumi depozītos Latvijas 
Bankā un citās kredītiestādēs, atsevišėi nodalot īstermiĦa un ilgtermiĦa noguldījumus. 
Noguldījumu procentu ieĦēmumi uzskaitīti pēc uzkrāšanas principa. Noguldījumiem, kas 
izvietoti kredītiestādēs, kurām sniegts valsts finansiālais atbalsts, ir izveidoti uzkrājumi aktīvu 
vērtības samazinājumam. 
 
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. 
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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. 
Valsts parāda portfelī iekĜauto atvasināto finanšu instrumentu valūtas efekts specifiski 
attiecināts uz valsts parāda portfeli, bet procentu maksājumiem paredzētie atvasinātie finanšu 
instrumenti attiecināti uz valsts parāda apkalpošanas izdevumiem. 
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 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr. 1486 “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. 
  
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, un lauksaimniecības krājumi. 
Krājumi uzskaitīti iegādes (izmaksu) vērtībā. Krājumu novērtēšanai pielieto “pirmais iekšā – 
pirmais ārā” (FIFO) metodi. 
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 krājumu sastāvā uzskaitīts un norakstīts atbilstoši Ministru 
kabineta Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra instrukcijai Nr.13 “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. 
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Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr. 1486 “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.  
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā 
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” nosacījumiem uzkrājumi nedrošām (šaubīgām) 
prasībām veidoti atbilstoši prasību apmaksas vai izpildes kavējuma dienu skaitam 
proporcionāli no parādu vērtības. Atsevišėos gadījumos uzkrājumi izveidoti apšaubāmās 
summas apmērā – ja pastāv strīds par prasību apmaksu vai līguma izpildi, par kuru veikts 
avansa maksājums, pret debitoru ierosināta lieta par maksātnespēju, kā arī citos gadījumos, 
kad ir pamatots iemesls apšaubīt prasības atgūšanu. 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 un 
termiĦnoguldījumos kredītiestādēs. 
 
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 rezervēs uzskaita iepriekšējos pārskata 
periodos ilgtermiĦa aktīvu pārvērtēšanas rezultātā radīto vērtības palielinājumu. 
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.  
 
Uzkrājumi 
Uzkrājumi paredzamajām saistībām atzīti saskaĦā ar uzkrāšanas principu un atbilstoši 
Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr. 1486 “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.  
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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.  
 
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. 
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaĜinājumiem lielākā daĜa budžeta iestāžu aprēėinājušas 
katram darbiniekam, pamatojoties uz kopējo pienākošos, bet pārskata periodā neizmantoto 
atvaĜinājuma dienu skaitu, kas reizināts ar vidējo vienas dienas darba atalgojumu pēdējo sešu 
mēnešu laikā, un pieskaitot attiecīgās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 
Valsts pensiju speciālais budžets atzīst un uzkrāj saistības iemaksām valsts fondēto pensiju 
shēmā pārskatā gada beigās valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontos reăistrētās 
summas, kas iemaksājamas shēmas dalībnieka izvēlētajā ieguldījuma plāna kontā. 
 
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. 
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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 
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr. 1486 “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. 
 
Zembilance 
2010.gadā saskaĦā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 
“Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” veikta zembilances posteĦu 
pārklasifikācija, izslēdzot no zembilances aktīva sastāva nomātos pamatlīdzekĜus, tos norādot 
atsevišėā zembilances sadaĜā “Nomātie aktīvi”. No zembilances aktīva izslēgti bezcerīgie 
debitoru parādi, privatizācijas sertifikāti, kā arī apvienotas sadaĜas “Zembilances aktīvi” un 
“Zembilances prasības”. Zembilances pasīvs papildināts ar jaunām pozīcijām “Nākotnes 
maksājumi saskaĦā ar līgumiem un vadības lēmumiem par pamatlīdzekĜu iegādi, izĦemot tos,  
kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu 
finansētajiem projektiem” un “Izsniegtie galvojumi”. 
 
IeĦēmumi  
IeĦēmumi ir uzrādīti atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem 
Nr.1032 “Noteikumi par budžetu ieĦēmumu klasifikāciju”. 
Valsts budžeta ieĦēmumus veido nodokĜu ieĦēmumi, valsts budžetā iemaksājamās valsts un 
pašvaldību nodevas, nenodokĜu ieĦēmumi, ārvalstu finanšu palīdzības ieĦēmumi, ieĦēmumi 
no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieĦēmumi, kā arī saĦemtie 
ziedojumi un dāvinājumi.  
Pašvaldību budžeta ieĦēmumus veido saskaĦā ar nodokĜu likumiem iekasētie vai saĦemtie 
nodokĜu, valsts un pašvaldību nodevu un citi maksājumi budžetos, kā arī pašvaldību 
ieĦēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.  
Soda naudu, līgumsodu un nokavējuma naudu ieĦēmumi atzīti naudas saĦemšanas dienā. 
SaĦemtie dāvinājumi, ziedojumi un mantojumi uzskaitīti attiecīgajā aktīvu grupā, atzīstot 
ieĦēmumus dāvinājumu un ziedojumu novērtētajā vērtībā. 
Iestāžu maksas pakalpojumu un citi pašu ieĦēmumi atzīti pēc uzkrāšanas principa periodā, 
kad tie radušies, neatkarīgi no naudas saĦemšanas. 
Valsts budžeta iestāžu saĦemtās valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 
gada beigās samazinātas par slēgtajiem valsts pamatbudžeta asignējumiem. 
Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekĜi, ja tie nav plānoti kā dotācija no vispārējiem ieĦēmumiem 
un iestāde tos saĦēmusi tieši naudas maksājuma veidā, uzskaitīti kā nākamo periodu 
ieĦēmumi. Nākamo periodu ieĦēmumos uzskaitītie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekĜi 
ieĦēmumos atzīti vienlaikus ar izdevumiem, par šo vērtību palielinot ieĦēmumus un 
samazinot nākamo periodu ieĦēmumus.  
Valsts speciālā budžeta transferta ieĦēmumus no valsts pamatbudžeta dotācijas atzīst 
transferta pārskaitījuma saĦemšanas dienā atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 
15.decembra noteikumos Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 
uzskaiti” noteiktajam. 
Speciālā budžeta ieĦēmumi no transfertiem no valsts pamatbudžeta ir vienādi ar valsts 
pamatbudžeta izdevumiem valsts dotāciju apakšprogrammās. 
SaskaĦā ar likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 8.panta 1.punkta 1. apakšpunktu Valsts 
pensiju speciālā budžeta līdzekĜus veido obligātās un brīvprātīgās iemaksas pensiju 
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apdrošināšanai, izĦemot iemaksas valsts fondētajā pensiju shēmā, kuras uzrāda kā Valsts 
pensiju speciālā budžeta sociālo apdrošināšanas iemaksu ieĦēmumu samazinājumu saskaĦā ar 
Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumiem Nr.272 “Noteikumi par valsts fondēto 
pensiju shēmas darbību” un atbilstoši “Valsts fondēto pensiju likuma” 4.pantā noteiktajai 
likmei. 
Soda naudu, līgumsodu un nokavējuma naudas ieĦēmumi atzīti naudas saĦemšanas dienā. 
SaĦemtie ziedojumi, dāvinājumi un mantojumi uzskaitīti attiecīgajā aktīvu grupā, atzīstot 
ieĦēmumus dāvinājumu un ziedojumu novērtētajā vērtībā. 
 
Izdevumi 
Izdevumi ir uzrādīti atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem 
Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām” un Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumiem Nr.934 “Noteikumi 
par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”.  
Valsts un pašvaldību budžeta iestāžu izdevumi atzīti pēc uzkrāšanas principa periodā, kad tie 
radušies, neatkarīgi no naudas samaksas.  
 
Finanšu datu salīdzināšana 
Savstarpējie norēėini starp pašvaldībām un valsts budžeta iestādēm un Valsts kases valsts 
budžeta finanšu bilanci gada beigās saskaĦoti elektroniski Valsts kases informācijas sistēmā 
"Valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskati" atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 
17.augusta noteikumos Nr.777 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” noteiktajam. 
 
 
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 (158 347 081) vērtībā šādos bilances 
aktīva posteĦos: 
 
IlgtermiĦa ieguldījumi konsolidēti par kopējo summu Ls 720 777 252 vērtībā, t.sk.: 
bilances postenī “Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības 
samazinājums radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā” kopējā vērtībā Ls 1 082 172 586 
pārrēėināti no izmaksu metodes pēc pašu kapitāla metodes; 
bilances postenī “Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības 
samazinājums asociēto kapitālsabiedrību kapitālā” kopējā vērtībā Ls 6 675 551 
pārrēėināti no izmaksu metodes pēc pašu kapitāla metodes; 
bilances postenī “IlgtermiĦa aizdevumi” konsolidēti par kopējo summu Ls (367 872 721) 
par ilgtermiĦa aizdevumiem valsts un pašvaldību budžeta iestādēm no valsts budžeta; 
bilances postenī “Pārējie ilgtermiĦa finanšu ieguldījumi” konsolidēti par kopējo summu Ls 
(198 164), t.sk.; 
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• Ls (118 920) vērtībā par valsts budžeta iestāžu ilgtermiĦa aizdevumiem pašvaldībām 
par materiālo rezervju izsniegto mazutu; 

• Ls (79 244) vērtībā par valsts budžeta iestāžu ilgtermiĦa aizdevumiem valsts budžeta 
iestādēm par materiālo rezervju izsniegto mazutu. 

Apgrozāmie līdzekĜi konsolidēti par kopējo summu Ls (879 124 333) vērtībā, t.sk.:  
bilances postenī “Debitori” Ls (26 291 469) vērtībā par: 
 

• valsts budžeta iestāžu īstermiĦa prasībām pret valsts budžeta iestādēm par materiālo 
rezervju izsniegto mazutu Ls (3 600) vērtībā; 

• valsts budžeta iestāžu īstermiĦa prasībām pret pašvaldībām par materiālo rezervju 
izsniegto mazutu Ls (49 600) vērtībā; 

• valsts un pašvaldību budžetu savstarpējām debitoru prasībām un kreditoru saistībām 
Ls (8 386 252) vērtībā; 

• pašvaldību prasībām pret valsti par nesadalīto iedzīvotāju ienākuma nodokli Ls 
(4 151 448) vērtībā; 

• Valsts kases prasībām pret pašvaldībām par 2010.gadā neieskaitīto iedzīvotāju 
ienākuma nodokli valsts budžetā Ls (656 170) vērtībā; 

• Valsts kases prasībām par 2010.gadā neieskaitīto iemaksu pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā  Ls (1 955 788) vērtībā; 

• pašvaldību prasībām pret Valsts kasi par nepārskaitīto dotāciju no pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda līdzekĜiem Ls (2 310 347) vērtībā; 

• valsts budžeta iestāžu prasībām pret Valsts kasi par aprēėinātajiem procentiem par 
noguldījumiem un kontu atlikumiem Ls (3 443 595) vērtībā; 

• Valsts kases aprēėinātajiem uzkrātajiem ieĦēmumiem par valsts un pašvaldību budžeta 
iestāžu aizĦēmumiem no valsts budžeta Ls (4 948 453), t.sk.: 

o par uzkrātajiem procentu maksājumiem Ls (4 706 085) vērtībā; 
o par uzkrātajām apkalpošanas maksām Ls (242 103) vērtībā; 
o par uzkrātajiem ieĦēmumiem par soda naudas maksām  Ls (265) vērtībā; 

• Valsts kases uzkrātajiem ieĦēmumiem par maksas pakalpojumiem Ls (386 216); 
 
bilances postenī “Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un 
projektiem” konsolidēti par kopējo summu Ls (178 495 431) vērtībā par valsts un pašvaldību 
budžetu savstarpējiem nākamo periodu izdevumiem un avansiem par pakalpojumiem un 
projektiem un kreditoru saistībām; 
bilances postenī “ĪstermiĦa finanšu ieguldījumi” Ls (34 354 001) vērtībā par valsts budžeta 
īstermiĦa aizdevumiem valsts budžeta iestādēm un pašvaldībām. 
 
Naudas līdzekĜi konsolidēti Ls (639 983 432) vērtībā par valsts un pašvaldību budžeta 
iestāžu un no valsts budžeta daĜēji atvasinātu publisku personu naudas līdzekĜu un 
termiĦnoguldījumu kontu atlikumiem Valsts kasē. 
Valsts konsolidētajā bilancē veikta konsolidācija Ls (158 347 081) vērtībā šādos bilances 
pasīva posteĦos: 
 
Pašu kapitāls konsolidēts par kopējo summu Ls 1 088 848 137 vērtībā bilances postenī 
“Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts” par ilgtermiĦa finanšu ieguldījumu radniecīgo 
un asociēto kapitālsabiedrību kapitālā pārrēėiniem no izmaksu metodes uz pašu kapitāla 
metodi; 
 
Kreditori konsolidēti par kopējo summu Ls (1 247 195 218), t.sk., bilances postenī 
“IlgtermiĦa saistības” Ls (450 961 970) vērtībā, kur: 
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• bilances posteĦa “IlgtermiĦa aizĦēmumi” konsolidējamo vērtību Ls (367 126 299) 
veido valsts un pašvaldību budžeta iestāžu ilgtermiĦa aizĦēmumi no valsts budžeta; 

• bilances posteĦa “IlgtermiĦa parādi piegādātājiem un darbuzĦēmējiem” 
konsolidējamā vērtība Ls (198 164) t.sk.:  

 
o Ls (118 920) vērtībā par pašvaldību ilgtermiĦa saistībām pret valsts budžeta 

iestādēm par materiālo rezervju izsniegto mazutu; 
o Ls (79 244) vērtībā par valsts budžeta iestāžu ilgtermiĦa saistībām pret valsts 

budžeta iestādēm par materiālo rezervju izsniegto mazutu; 
• bilances posteĦa “IlgtermiĦa saistības par saĦemtajiem avansiem” konsolidējamo 

vērtību Ls (3 019 309) veido valsts un pašvaldību budžetu savstarpējās debitoru 
prasības un kreditoru ilgtermiĦa saistības; 

• bilances posteĦa “IlgtermiĦa nākamo periodu ieĦēmumi” konsolidējamo vērtību Ls   
(43 770 496) veido valsts un pašvaldību budžetu savstarpējās debitoru prasības un 
kreditoru ilgtermiĦa saistības; 

• bilances posteĦa “IlgtermiĦa saistības par struktūrfondu projektiem” 
konsolidējamo vērtību Ls (11 408 180) veido valsts un pašvaldību budžetu 
savstarpējās debitoru prasības un kreditoru ilgtermiĦa saistības; 

• bilances posteĦa “IlgtermiĦa saistības par Eiropas Savienības piešėirto Kohēzijas 
fonda projektu finansējumu” konsolidējamo vērtību Ls (14 667 773) veido valsts un 
pašvaldību budžetu savstarpējās debitoru prasības un kreditoru ilgtermiĦa saistības; 

• bilances posteĦa “IlgtermiĦa saistības par pārējiem Eiropas Savienības 
finansētajiem projektiem un ārvalstu finanšu palīdzību” konsolidējamo vērtību Ls 
(10 573 277) veido valsts un pašvaldību budžetu savstarpējās debitoru prasības un 
kreditoru ilgtermiĦa saistības; 

• bilances posteĦa “Pārējās ilgtermiĦa saistības” konsolidējamo vērtību Ls (198 472) 
veido valsts un pašvaldību budžetu savstarpējās debitoru prasības un kreditoru 
ilgtermiĦa saistības; 

 
bilances postenī “ĪstermiĦa saistības” Ls (796 233 248) vērtībā, kur: 

• bilances postenī “ĪstermiĦa aizĦēmumi un ilgtermiĦa aizĦēmumu īstermiĦa daĜa” 
konsolidējamā vērtība Ls (35 110 584), t.sk.: 

o Ls (35 100 423) vērtībā par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu īstermiĦa 
aizĦēmumiem no valsts budžeta; 

o Ls (10 161) vērtībā valsts un pašvaldību budžetu savstarpējās debitoru prasības 
un kreditoru īstermiĦa saistības; 

• bilances posteĦa “SaĦemtie īstermiĦa noguldījumi” konsolidējamā vērtība  
Ls (211 586 630) par valsts budžeta iestāžu īstermiĦa noguldījumiem Valsts kasē; 

• bilances posteĦa “ĪstermiĦa saistības pret piegādātājiem un darbuzĦēmējiem” 
konsolidējamā vērtība Ls (1 636 366), t.sk.: 

o Ls (49 600) vērtībā par pašvaldību ilgtermiĦa saistībām pret valsts budžeta 
iestādēm par materiālo rezervju izsniegto mazutu; 

o Ls (3 600) vērtībā par valsts budžeta iestāžu ilgtermiĦa saistībām pret valsts 
budžeta iestādēm par materiālo rezervju izsniegto mazutu; 

o Ls (1 559 682) vērtībā par valsts un pašvaldību budžetu savstarpējām debitoru 
prasībām un kreditoru īstermiĦa saistībām; 

o Ls (23 484) vērtībā par pašvaldību īstermiĦa saistībām pret Valsts kasi par 
neieskaitīto iemaksu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā; 

• bilances posteĦa “ĪstermiĦa saistības par saĦemtajiem avansiem” konsolidējamā 
vērtība Ls (15 331 880) par valsts un pašvaldību budžetu savstarpējām debitoru 
prasībām un kreditoru īstermiĦa saistībām; 
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• bilances posteĦa “ĪstermiĦa uzkrātās saistības” konsolidējamā vērtība  
Ls (18 012 724), t.sk.: 

o Ls (9 217 177) vērtībā par valsts un pašvaldību budžetu savstarpējām debitoru 
prasībām un kreditoru īstermiĦa saistībām; 

o  Ls (17 283) vērtībā par pašvaldību saistībām par iemaksām pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā; 

o Ls (4 706 085) vērtībā saistības par pašvaldību aprēėinātajiem, uzkrātajiem 
procentiem par aizĦēmumiem no valsts budžeta; 

o Ls (242 103) vērtībā saistības par pašvaldību aprēėinātajiem, uzkrātajiem 
apkalpošanas maksājumiem par aizĦēmumiem no valsts budžeta; 

o Ls (265) vērtībā saistības par pašvaldību aprēėinātajiem, uzkrātajiem soda 
naudas maksājumiem par aizĦēmumiem no valsts budžeta; 

o Ls (3 443 595) par Valsts kases saistībām pret valsts budžeta iestādēm par 
uzkrātajiem procentiem par noguldījumiem un kontu atlikumiem Valsts kasē; 

o  Ls (386 216) 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 (35 383 578), t.sk.: 

o Ls (807 820) vērtībā par valsts budžeta iestāžu Kohēzijas fonda līdzekĜu 
atlikumiem Valsts kasē; 

o Ls (34 575 758) vērtībā par valsts un pašvaldību budžetu savstarpējām 
debitoru prasībām un kreditoru īstermiĦa saistībām; 

• bilances posteĦa “Norēėini par darba samaksu un ieturējumiem (izĦemot 
nodokĜus)” konsolidējamā vērtība Ls (814) par valsts un pašvaldību budžetu 
savstarpējām debitoru prasībām un kreditoru īstermiĦa saistībām; 

• bilances posteĦa “NodokĜi un sociālās apdrošināšanas maksājumi” konsolidējamā 
vērtība Ls (211 458), t.sk.: 

o Ls (70 893) vērtībā par valsts un pašvaldību budžetu savstarpējām debitoru 
prasībām un kreditoru īstermiĦa saistībām; 

o Ls (28 965) vērtībā par pašvaldību saistībām pret valsts budžetu par 2010.gadā 
neiemaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli; 

o Ls (111 600) vērtībā par pašvaldību saistībām par iemaksām pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fondā; 

• bilances posteĦa “Pārējās īstermiĦa saistības” konsolidējamā vērtība Ls 
(437 608 230), t.sk: 

o Ls (1 126 827) par valsts un pašvaldību budžetu savstarpējām debitoru 
prasībām un kreditoru īstermiĦa saistībām; 

o Ls (305 755 610) vērtībā par īstermiĦa saistībām par valsts budžeta iestāžu, no 
valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta 
nefinansētu iestāžu kontu atlikumiem Valsts kasē; 

o Ls (121 833 372) vērtībā par īstermiĦa saistībām par pašvaldību kontu 
atlikumiem Valsts kasē; 

o Ls (627 205) par pašvaldību saistībām pret valsts budžetu par 2010.gadā 
neieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokli; 

o Ls (4 151 448) par Valsts kases saistībām pret pašvaldībām par 2010.gadā 
nepārskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokli; 

o Ls (2 310 347) par Valsts kases saistībām pret pašvaldībām par iemaksām 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā;  

o Ls (1 803 421) par pašvaldību saistībām par iemaksām pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā;  
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• bilances posteĦa “Nākamo periodu ieĦēmumi” konsolidējamā vērtība Ls 
(41 350 984) par valsts un pašvaldību budžetu savstarpējām debitoru prasībām un 
kreditoru īstermiĦa saistībām. 

 
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 ieguldījumi 
IlgtermiĦa ieguldījumi konsolidētajā bilancē 2010.gada 31.decembrī uzrādīti 
Ls 12 973 238 741 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī uzrādīti Ls 12 135 352 221 vērtībā. 
IlgtermiĦa ieguldījumi 2010.gadā palielinājušies Ls 837 886 520 vērtībā jeb 6,9%. 
Detalizēts ilgtermiĦa ieguldījumu bilances posteĦu sadalījums uzrādīts gada pārskata 1. un 
2.pielikumā un finanšu bilancē. 
 
Nemateriālie ieguldījumi 
Nemateriālo ieguldījumu kopējā vērtība 2010.gadā samazinājusies par Ls (11 160 676) jeb 
(13%). 

KB 1.pielikums 

(latos) 

Rādītāji 
Pārskata 

perioda beigās 
Pārskata 

perioda sākumā 
IzmaiĦas 

(+/-) 
Nemateriālie ieguldījumi  74 495 943 85 656 619 -11 160 676 

Attīstības pasākumi un programmas 3 935 019 4 526 084 -591 065 
Licences, koncesijas un patenti, preču 

zīmes un tamlīdzīgas tiesības 
47 645 168 62 077 620 -14 432 452 

Pārējie nemateriālie ieguldījumi 7 821 865 8 161 393 -339 528 
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 13 000 320 9 839 729 3 160 591 
Derīgo izrakteĦu izpēte un citi līdzīgi 

neražotie nemateriālie ieguldījumi 
118 1 105 -987 

Avansa maksājumi par 
nemateriālajiem ieguldījumiem 

2 093 453 1 050 688 1 042 765 

 
Samazinājumu galvenokārt veido bilances posteĦa “Licences, koncesijas, patenti, preču zīmes 
un tamlīdzīgas tiesības” samazinājums par Ls (14 432 452), t.sk., Vides ministrijai par Ls 
(7 929 688) darījumu rezultātā ar valstij piederošām siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu 
vienībām (noteiktā daudzuma vienības). 
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 2010.gadā palielinājusies par Ls 10 016 042 un tā būtiski nav 
mainījusies. 
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KB 2.pielikums 

(latos) 

Rādītāji 
Pārskata 

perioda beigās 
Pārskata perioda 

sākumā 
IzmaiĦas 

(+/-) 
PamatlīdzekĜi  7 976 023 254 7 966 007 212 10 016 042 

Zeme, ēkas un būves  5 891 406 152 6 437 082 499 -545 676 347 

Tehnoloăiskās iekārtas un mašīnas 73 421 939 80 100 302 -6 678 363 

Pārējie pamatlīdzekĜi  294 938 585 284 223 723 10 714 862 

PamatlīdzekĜu izveidošana un nepabeigtā 
būvniecība  

504 024 282 404 025 904 99 998 378 

Turējumā nodotie valsts un pašvaldību 
nekustamie īpašumi 

449 941 302 0 449 941 302 

Bioloăiskie un pazemes aktīvi  685 432 795 696 722 118 -11 289 323 

IlgtermiĦa ieguldījumi nomātajos 
pamatlīdzekĜos 

21 080 808 15 554 866 5 525 942 

Avansa maksājumi par pamatlīdzekĜiem 55 777 391 48 297 800 7 479 591 

 
Palielinājumu galvenokārt veido bilances posteĦa “Turējumā nodotie valsts un pašvaldību 
nekustamie īpašumi” palielinājums par Ls 449 941 302, kas veidojies, sākotnēji atzīstot 
uzskaitē, kā arī pārvietojot no citiem bilances posteĦiem valsts un pašvaldību budžeta 
iestādēm kapitālsabiedrībām turējumā nodotos nekustamos īpašumus, kā arī bilances posteĦa 
“PamatlīdzekĜu izveidošana un nepabeigtā būvniecība” pieaugums Ls 99 998 378 vērtībā, 
kuru veido pieaugums Kultūras ministrijai par Ls 24 440 894 Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
būvniecības projekta realizācijas rezultātā, Satiksmes ministrijai par Ls 32 372 036 autoceĜu 
būvniecības rezultātā, kā arī Rīgas pilsētai par Ls 45 660 560, turpinoties Dienvidu tilta 
2.kārtas būvniecības darbiem. 
PamatlīdzekĜu kopējās vērtības izmaiĦas būtiski ietekmēja bilances posteĦa “Zeme, ēkas un 
būves” samazinājums Ls (545 676 347) vērtībā, Zemkopības ministrijai veicot pamatlīdzekĜu 
pārvietošanu starp kontiem un atsevišėi nodalot turējumā nodotos nekustamos īpašumus Ls 
(214 454 250) vērtībā, kā arī budžeta iestādēm veicot zemes pārvērtēšanu atbilstoši 
kadastrālajai vērtībai uz 2010.gada 1.novembri. 
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 2010.gada 31.decembrī ilgtermiĦa finanšu ieguldījumi uzrādīti 
Ls 4 922 719 544 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī uzrādīti Ls 4 083 688 390 vērtībā. 
IlgtermiĦa finanšu ieguldījumu kopējā vērtība 2010.gadā palielinājusies par Ls 839 031 154 
jeb 20,6%. 
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 
kapitālsabiedrību kapitālā 
Konsolidētajā bilancē 2010.gada 31.decembrī līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 
uzrādīta Ls 2 894 222 499 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī uzrādīta Ls 2 479 021 322 vērtībā. 
Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā kopējā vērtība 2010.gadā palielinājusies par 
Ls 415 201 177 jeb 16,7% salīdzinot ar 2009.gadu, galvenokārt palielinoties valsts budžeta 
iestāžu līdzdalībai radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā par 21,8%, pārrēėinot ieguldījuma 
vērtību pēc pašu kapitāla metodes. Būtisku palielinājumu Ls 1 019 456 vērtībā jeb 91,8% 
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apmērā no pārrēėinātās vērtības veido Ekonomiskas ministrijas ieguldījuma AS “Latvenergo” 
pārrēėins pēc pašu kapitāla metodes. 
Informācija par līdzdalību radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā uzrādīta gada pārskata 1., 2., 
9. un 10.pielikumā. 
 
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības samazinājums asociēto 
kapitālsabiedrību kapitālā 
Konsolidētajā bilancē 2010.gada 31.decembrī līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā 
uzrādīta Ls 99 217 609 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī uzrādīta Ls 80 661 630 vērtībā. 
Līdzdalības asociēto kapitālsabiedrību kapitālā kopējā vērtība 2010.gadā palielinājusies par 
Ls 18 555 979 jeb 23%, galvenokārt palielinoties pašvaldību līdzdalībai radniecīgo 
kapitālsabiedrību pašu kapitālā par 36,5%. Būtisku bilances posteĦa palielinājumu veido 
pārgrāmatošana starp ieguldījumu bilances posteĦiem - Ls 7 523 000 vērtībā par Daugavpils 
pilsētas pašvaldības ieguldījumu SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs” un Ls 7 317 436 
vērtībā par Jelgavas pilsētas pašvaldības ieguldījumu SIA “Zemgales olimpiskais centrs”. 
Informācija par līdzdalību asociēto kapitālsabiedrību kapitālā uzrādīta gada pārskata 1., 2., 9. 
un 10.pielikumā. 
 
IlgtermiĦa noguldījumi  

Konsolidētajā bilancē 2010.gada 31.decembrī ilgtermiĦa noguldījumi uzrādīti 
Ls 317 153 506 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī Ls 31 084 120 vērtībā. Šo ilgtermiĦa 
noguldījumu kopējā vērtība 2010.gadā palielinājusies par Ls 286 069 386 jeb 920,3%. 
IzmaiĦas veido ilgtermiĦa noguldījumu izvietošana AS “Parex banka” un AS “Citadele 
banka” kopā Ls 452 069 386 vērtībā un izveidotie uzkrājumi aktīvu vērtības samazinājumam 
Ls (166 000 000) vērtībā. 
Informācija par ilgtermiĦa noguldījumiem uzrādīta gada pārskata finanšu bilancē, 21. un 
22.pielikumā. 
 
IlgtermiĦa aizdevumi  
Konsolidētajā bilancē 2010.gada 31.decembrī ilgtermiĦa aizdevumi uzrādīti Ls 160 678 792 
vērtībā, 2009.gada 31.decembrī Ls 175 090 685 vērtībā.  
Šo aizdevumu kopējā vērtība 2010.gadā samazinājusies par Ls (14 411 893) jeb (8,2%). 
Samazinājumu galvenokārt veido AS “Privatizācijas aăentūra” izveidoto uzkrājumu šaubīgo 
(nedrošo) debitoru parādiem izmaiĦas par valdības sniegto atbalstu Parex banka 
restrukturizācijai. 
Informācija par ilgtermiĦa aizdevumiem uzrādīta gada pārskata finanšu bilancē, 1., 2., 9., 10. 
un 20.pielikumā. 
 
IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi vērtspapīros 
Konsolidētajā bilancē 2010.gada 31.decembrī ilgtermiĦa finanšu ieguldījumi vērtspapīros 
uzrādīti Ls 63 050 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 75 517 vērtībā. Šo ieguldījumu kopējā 
vērtība 2010.gadā samazinājusies par Ls (12 467) jeb (16,5%), kuru galvenokārt veido 
ieguldījumu samazinājums darījumu rezultātā. 
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 2010.gada 31.decembrī pārējie ilgtermiĦa finanšu ieguldījumi uzrādīti 
Ls 1 435 938 253 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 1 313 897 340 vērtībā. Pārējo 
ilgtermiĦa finanšu ieguldījumu kopējā vērtība 2010.gadā palielinājusies par Ls 122 040 913 
jeb 9,3%. 
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Detalizēta informācija par pārējiem ilgtermiĦa finanšu ieguldījumiem (ilgtermiĦa prasībām) 
uzrādīta gada pārskata 1., 2., 9., 10. un 20.pielikumā un finanšu bilancē. 
 
IlgtermiĦa prasības  
Konsolidētajā bilancē uz 2010.gada 31.decembri ilgtermiĦa finanšu ieguldījumu sastāvā 
nodalīts bilances postenis “IlgtermiĦa prasības” un uzrādīts Ls 15 035 010 vērtībā, kuru 
galvenokārt veido ilgtermiĦa prasības Rīgas pilsētai Ls 12 586 069 vērtībā atbilstoši 
pašvaldības nekustamā īpašuma objektu un nekustamās mantas nomaksas pirkuma līgumiem, 
t.sk. par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo SIA Latvijas – Vācijas kopuzĦēmuma “REHO” 
kapitāla daĜu pārdošanu. 
Informācija par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību ilgtermiĦa prasībām uzrādīta gada 
pārskata 1., 2., 9.un 10.pielikumā. 
 
Avansi par ilgtermiĦa finanšu ieguldījumiem 
Konsolidētajā bilancē 2010.gada 31.decembrī avansi par ilgtermiĦa finanšu ieguldījumiem 
uzrādīti Ls 410 825 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 3 857 777 vērtībā. Avansu par 
ilgtermiĦa finanšu ieguldījumiem kopējā vērtība 2010.gadā samazinājusies par Ls (3 446 952) 
jeb (89,3%), būtiski samazinoties pašvaldību ilgtermiĦa avansa maksājumu vērtībai. 
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 2010.gada 31.decembrī uzrādīti Ls 2 273 351 600 
vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 2 822 491 121 vērtībā. Apgrozāmo līdzekĜu vērtība 
2010.gadā samazinājusies par Ls (549 139 521) jeb (19,5%). 
Detalizēts apgrozāmo līdzekĜu bilances posteĦu sadalījums uzrādīts gada pārskata 1., 2., 3., 4., 
11., 12., 16., 17., 20., 21., 22.pielikumā un finanšu bilancē. 
 
Krājumi 
Krājumi konsolidētajā bilancē 2010.gada 31.decembrī uzrādīti Ls 397 611 155 vērtībā, 
2009.gada 31.decembrī – Ls 283 505 542 vērtībā.  
Krājumu vērtība 2010.gadā palielinājusies Ls 114 105 613 vērtībā jeb 40,2% apmērā. 
 

KB 3.pielikums 

(latos) 

Rādītāji 
Pārskata 
perioda 
beigās 

Pārskata 
perioda 
sākumā 

IzmaiĦas 
(+,-) 

Krājumi kopā ar avansa maksājumiem 397 611 155 283 505 542 114 105 613 

Avansa maksājumi par krājumiem 44 694 082 38 793 720 5 900 362 

Izejvielas un materiāli 30 530 856 29 683 597 847 259 

Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi 434 033 891 971 -457 938 
Gatavie ražojumi, pasūtījumi un krājumi 
atsavināšanai 

143 418 876 39 491 691 103 927 185 

Lauksaimniecības krājumi 415 275 410 797 4 478 

Stratēăiskās rezerves 8 663 357 4 885 738 3 777 619 

Inventārs 18 209 516 18 286 416 -76 900 
Speciālais militārais inventārs un speciālā 
militārā inventāra izveidošana 

151 245 160 151 061 612 183 548 



FMInf_130911_kons.bil.skaidr; Latvijas Republikas 2010.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par 
pašvaldību budžetiem; 1.sējums 
 

37

 
Nozīmīgākais palielinājums pārskata gadā bilances postenī “Gatavie ražojumi, pasūtījumi un 
krājumi atsavināšanai” ir Vides ministrijai Ls 65 430 623 vērtībā, kas saistīts ar darījumiem ar 
siltumnīcefekta gāzu emisijas vienībām (noteiktā daudzuma vienības), kā arī Rīgas pilsētai Ls 
45 008 495 vērtībā, apgrozāmo līdzekĜu sastāvā uzrādot atsavināšanai un privatizācijai 
paredzēto zemi.  
Krājumu bilances posteĦu izmaiĦas detalizēti aprakstītas skaidrojumos par ministriju un 
centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumu. 
 
Debitori (prasības) 
Konsolidētajā bilancē 2010.gada 31.decembrī debitori (prasības) uzrādīti Ls 98 384 187 
vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 106 648 322 vērtībā.  
Debitoru (prasību) vērtība 2010.gadā samazinājusies par Ls (8 264 135) jeb (7,7%). 
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 
2010.gada 31.decembrī uzrādīti Ls 361 464 995 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 
391 917 029 vērtībā.  
Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā samazinājusies par Ls (30 452 034) jeb (7,8%). 
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 2010.gada 31.decembrī uzrādīti Ls 
962 193 749 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 1 705 317 264 vērtībā. 
Šo ieguldījumu vērtība 2010.gadā samazinājusies par Ls (743 123 515) jeb (43,5%). 
Detalizēts īstermiĦa finanšu ieguldījumu bilances posteĦu sadalījums uzrādīts gada pārskata 
1., 2., 11., 12., 20. un 22.pielikumā un finanšu bilancē . 
 
Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības samazinājums radniecīgo 
kapitālsabiedrību kapitālā 
Konsolidētajā bilancē 2010.gada 31.decembrī un 2009.gada 31.decembrī īstermiĦa līdzdalība 
radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā uzrādīta Ls 4 962 613 vērtībā.  
Informācija par īstermiĦa līdzdalību radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā uzrādīta gada 
pārskata 1., 2., 11. un 12.pielikumā. 
 
ĪstermiĦa aizdevumi un ilgtermiĦa aizdevumu īstermiĦa daĜa 
ĪstermiĦa aizdevumi un ilgtermiĦa aizdevumu īstermiĦa daĜa konsolidētajā bilancē 2010.gada 
31.decembrī uzrādīta Ls 30 916 029 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 11 895 645 vērtībā.  
Šo aizdevumu un ieguldījumu vērtība 2010.gadā palielinājusies par Ls 19 020 384 jeb 
159,9%. 
IzmaiĦas galvenokārt veido valsts budžeta izsniegtie īstermiĦa aizdevumi kapitālsabiedrībām 

ārvalstu valūtā Ls 10 102 349 vērtībā un ilgtermiĦa aizdevumu kapitālsabiedrībām ārvalstu 
valūtā īstermiĦa daĜas palielinājums Ls 16 796 820 vērtībā. 
Detalizēta informācija par valsts budžeta īstermiĦa aizdevumiem un ilgtermiĦa aizdevumu 
īstermiĦa daĜu uzrādīta gada pārskata 20.pielikumā un finanšu bilancē. 
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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 2010.gada 31.decembrī uzrādīti Ls 915 061 263 
vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 1 685 896 129 vērtībā.  
Šo noguldījumu vērtība 2010.gadā samazinājusies par Ls (770 834 866) jeb (45,7%). 
Samazinājumu galvenokārt veido valsts budžeta līdzekĜu īstermiĦa noguldījumu apjoma 
samazinājums Latvijas bankā un kredītiestādēs.  
Detalizēta informācija par valsts budžeta noguldījumiem uzrādīta gada pārskata 21., 22.,  un  
pielikumā. 
 
Pārējie īstermiĦa ieguldījumi 
Pārējie īstermiĦa ieguldījumi konsolidētajā bilancē 2010.gada 31.decembrī uzrādīti Ls 
1 550 377 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 2 458 604 vērtībā.  
Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā samazinājusies par Ls (908 227) jeb (36,9%). Būtisku 
ietekmi uz bilances posteĦa samazinājumu veido Kuldīgas novada ieguldījuma Latu rezerves 
fondā samazinājums Ls (602 028) vērtībā un Limbažu novada ieguldījuma AS SEB bankā 
samazinājums Ls (401 693) vērtībā. 
Informācija par valsts un pašvaldību pārējiem īstermiĦa ieguldījumiem uzrādīta gada pārskata 
1., 2., 11. un 12.pielikumā. 
 
Avansi par īstermiĦa finanšu ieguldījumiem 
Konsolidētajā bilancē 2010.gada 31.decembrī avansi par īstermiĦa finanšu ieguldījumiem 
uzrādīti Ls 3 467 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 104 273 vērtībā. Avansu par īstermiĦa 
finanšu ieguldījumiem kopējā vērtība 2010.gadā samazinājusies par Ls (100 806) jeb (96,7%), 
būtiski samazinoties pašvaldību īstermiĦa avansa maksājumu vērtībai. 
Informācija par valsts un pašvaldību avansiem par īstermiĦa finanšu ieguldījumiem uzrādīta 
gada pārskata 1., 2., 11. un 12.pielikumā. 
 
Naudas līdzekĜi 
Naudas līdzekĜi konsolidētajā bilancē 2010.gada 31.decembrī uzrādīti Ls 463 397 514 vērtībā, 
2009.gada 31.decembrī – Ls 335 102 964 vērtībā. 
Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā palielinājusies par Ls 128 294 550 jeb 38,3%. 
Naudas līdzekĜu bilances posteĦa izmaiĦas galvenokārt veido valsts budžeta līdzekĜu Latvijas 
bankā pieaugums Ls 63 073 384 vērtībā, pašvaldību naudas līdzekĜu un termiĦnoguldījumu 
pieaugums kredītiestādēs Ls 56 653 165 un no valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu 
publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu naudas līdzekĜu un termiĦnoguldījumu 
pieaugums kredītiestādēs Ls 8 368 395 vērtībā. 
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.pielikumā . 
 
Pašu kapitāls 
Pašu kapitāls konsolidētajā bilancē 2010.gada 31.decembrī uzrādīts Ls 7 458 065 879 vērtībā, 
2009.gada 31.decembrī – Ls 8 217 465 798 vērtībā. 
Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā samazinājusies par Ls (759 399 920) jeb (9,2%). 
Detalizēta informācija par valsts un pašvaldību pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiĦām uzrādīta 
gada pārskata 7., 8.pielikumā un  finanšu bilancē. 
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Rezerves 
Rezerves konsolidētajā bilancē 2010.gada 31.decembrī uzrādītas Ls 1 659 359 404 vērtībā, 
2009.gada 31.decembrī uzrādītas Ls 1 706 090 253 vērtībā.  
Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā samazinājusies par Ls (46 730 849) jeb (2,7%). 
Lielu pārējo rezervju samazinājuma daĜu veido Rīgas pilsētas pašvaldības izslēgtā līdzdalība 
SIA “Rīgas nami” Ls 18 128 704 vērtībā. 
Informācija par rezervēm uzrādīta gada pārskata 1., 2., 7., 8. pielikumā un finanšu bilancē. 
 
Budžeta izpildes rezultāti 
Budžeta izpildes rezultāti konsolidētajā bilancē 2010.gada 31.decembrī uzrādīti 
Ls 5 798 706 475 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 6 511 375 545 vērtībā jeb 6,3%. 
Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā samazinājusies par Ls (712 669 071).  
Negatīvs pārskata gada budžeta izpildes rezultāts ir 18,6% pašvaldību un 42 % ministriju un 
centrālo valsts iestāžu. 
Informācija par budžeta izpildes rezultātiem uzrādīta gada pārskata 1., 2., 7., 8.pielikumā un 
finanšu bilancē. 
 
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts 
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts konsolidētajā bilancē 2010.gada 
31.decembrī uzrādīts Ls 5 578 918 772 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 5 566 085 511 
vērtībā. 
Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā palielinājusies par Ls 12 833 261, kas procentuāli veido 
Ĝoti mazu apjomu. 
Informācija par iepriekšējā budžeta gada rezultātu uzrādīta gada pārskata 1., 2., 7. un 
8.pielikumā un finanšu bilancē. 
 
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts konsolidētajā bilancē 2010.gada 31.decembrī uzrādīts 
Ls 219 787 703 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 945 290 034 vērtībā. 
Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā samazinājusies par Ls (725 502 332) jeb (76,8%), 
galvenokārt par  izveidotajiem uzkrājumiem aktīvu vērtības samazinājumam valsts atbalstam 
AS Parex bankas restrukturizācijai Ls (332 568 176), speciālā budžeta izpildes rezultātu 
Labklājības ministrijai Ls (314 941 459) vērtībā, kā arī veicot zemes pārvērtēšanas pēc 
kadastrālās vērtības uz 2010.gada 1.novembri. 
Informācija par pārskata gada budžeta izpildes rezultātu uzrādīta gada pārskata 1., 2., 7., 8. un  
pielikumā, finanšu bilancē. 
 
Uzkrājumi 
Šajā bilances postenī pārskata perioda beigās uzrādīti uzkrājumi paredzamajām saistībām. 
Uzkrājumi konsolidētajā bilancē 2010.gada 31.decembrī uzrādīti Ls 12 803 548 vērtībā, 
2009.gada 31.decembrī – Ls 12 071 098 vērtībā. 
Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā palielinājusies par Ls 732 450 jeb 6%. 
Informācija par valsts un pašvaldību uzkrājumiem uzrādīta gada pārskata 1. un 2.pielikumā. 
 
Kreditori (saistības) 
Kreditori (saistības) konsolidētajā bilancē 2010.gada 31.decembrī uzrādīti Ls 
7 775 720 914 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 6 728 306 446 vērtībā. 
Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā palielinājusies par Ls 1 047 414 468 jeb 15,6 %. 
Informācija par valsts un pašvaldību kreditoriem (saistībām) uzrādīta gada pārskata 1., 2., 5., 
6., 13., 14., 18., 19.pielikumā un finanšu bilancē. 
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IlgtermiĦa saistības 
IlgtermiĦa saistības konsolidētajā bilancē 2010.gada 31.decembrī uzrādītas Ls 6 320 033 583 
vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 5 224 845 111 vērtībā. 
Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā palielinājusies par Ls 1 095 188 472 jeb 21 %. 
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 2010.gada 31.decembrī uzrādīti Ls 3 642 753 946 
vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 2 794 406 304 vērtībā. 
Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā palielinājusies par Ls 848 347 642 jeb 30,4%.  
IzmaiĦas galvenokārt veido 2010.gadā saĦemtais aizĦēmums no Eiropas Komisijas Ls 
491 962 800 vērtībā, saĦemtais aizĦēmums no Starptautiskā valūtas fonda Ls 215 933 056 
vērtībā, saĦemtais aizĦēmums no Pasaules Bankas Ls 69 577 596 vērtībā un no VAS 
“Latvijas Hipotēku un zemes banka” pārĦemtās saistības pret ZiemeĜu Investīciju banku Ls 
70 280 400 vērtībā. 
Būtisku ilgtermiĦa valsts budžeta aizĦēmumu samazinājumu veido parāda portfeĜa atvasināto 
finanšu instrumentu valūtas pārvērtēšana Ls (12 526 511) vērtībā. Salīdzinājumā ar 2009.gada 
31.decembri parāda portfeĜa atvasināto finanšu instrumentu valūtas pārvērtēšana 
samazinājusies par Ls (35 823 095). 2010.gadā tīrā parāda valūtu atklātās pozīcijas 
samazināšanai Valsts kase izmantoja valūtu nākotnes darījumus (fx forward) un valūtu un 
procentu likmju mijmaiĦas darījumus (CCIRS). Tīrā valūtu parāda atklātā pozīcija būtiski 
pieauga 2008.gada decembra beigās pēc aizĦēmuma no Starptautiskā Valūtas Fonda 
saĦemšanas. Lai neradītu valsts budžeta zaudējumus no valūtu kursu svārstībām, tika noslēgti 
fx forward un pēc tam, beidzoties augstākminētajiem darījumiem, – CCIRS darījumi, kuri 
nodrošina valsts tīrā parāda valūtu riska ierobežošanu. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, šo 
darījumu tirgus vērtība palielinājās, jo ASV dolāra un Japānas jenas vērtība palielinājās pret 
eiro vērtību Eiro zonas valstu parāda problēmu un pieaugošo globālo krīžu iespējamību dēĜ. 
Šie darījumi, kā arī iepriekš noslēgtie fx forward darījumi ir piesaistīti valūtu tīrajam parādam 
un valūtu kursu svārstību rezultātā, mainoties procentu likmju un valūtu mijmaiĦas darījumu 
patiesai vērtībai, mainās valsts tīrais parāds pretējā virzienā. 
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 2010.gada 
31.decembrī uzrādīta Ls 982 374 577 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 885 321 567 
vērtībā. 
Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā palielinājusies par Ls 97 053 010 jeb 11 %, galvenokārt 
palielinoties valsts vidējā termiĦa obligāciju apjomam Ls 96 846 168 vērtībā.  
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 saistības par saĦemtajiem avansiem 
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IlgtermiĦa saistības par saĦemtajiem avansiem konsolidētajā bilancē 2010.gada 31.decembrī 
uzrādītas Ls 294 070 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 1 361 305 vērtībā. 
Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā samazinājusies par Ls (1 067 235) jeb (78,4 %). 
Informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu ilgtermiĦa saistībām par saĦemtajiem 
avansiem uzrādīta gada pārskata 1., 2., 5. un 6.pielikumā. 
IlgtermiĦa parādi piegādātājiem un darbuzĦēmējiem 
IlgtermiĦa parādi piegādātājiem un darbuzĦēmējiem konsolidētajā bilancē 2010.gada 
31.decembrī uzrādītas Ls 294 129 362 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 254 096 731 
vērtībā. 
Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā palielinājusies par Ls 40 032 631 jeb 15,7 %, lielāko 
pieaugumu veido saistību palielinājums Rīgas pilsētai par Ls 40 433 447. 
Informācija par valsts un pašvaldību ilgtermiĦa parādiem piegādātājiem un darbuzĦēmējiem 
uzrādīta gada pārskata 1., 2., 5. un 6.pielikumā. 
 
IlgtermiĦa uzkrātās saistības 
IlgtermiĦa uzkrātās saistības konsolidētajā bilancē 2010.gada 31.decembrī uzrādītas Ls 
48 736 812 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 32 486 907 vērtībā. 
Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā palielinājusies par Ls 16 249 905 jeb 50 %. 
Palielinājumu veido ilgtermiĦa uzkrāto saistību pieaugums Rīgas pilsētai Ls 16 250 942 
vērtībā par aprēėinātiem uzkrātiem procentiem par Deutsche Bank ieskaitīto finansējumu 
Dienvidu tilta būvniecībai un mijmaiĦas darījuma ar Deutche Bank uzkrātā summa. 
Informācija par ilgtermiĦa uzkrātajām saistībām uzrādīta gada pārskata 1., 2., 5. un 
6.pielikumā. 
 
IlgtermiĦa nākamo periodu ieĦēmumi 
IlgtermiĦa nākamo periodu ieĦēmumi konsolidētajā bilancē 2010.gada 31.decembrī uzrādīti 
Ls 76 113 264 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 80 776 929 vērtībā.  
Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā samazinājusies par Ls (4 663 665). 
Informācija par valsts un pašvaldību norēėiniem par nākamo periodu ieĦēmumiem uzrādīta 
gada pārskata 1., 2., 5. un 6.pielikumā. 
 
IlgtermiĦa saistības par struktūrfondu projektiem 
2010.gada 31.decembrī konsolidētajā bilancē nav uzrādītas ilgtermiĦa saistības par 
struktūrfondu projektiem, 2009.gada 31.decembrī tās uzrādītas Ls 4 634 891 vērtībā. 
Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā samazinājusies par Ls (4 634 891) salīdzinot ar 
2009.gadu, jo konsolidācijas rezultātā izslēgtas savstarpējās valsts un pašvaldību budžeta 
iestāžu debitoru prasības un kreditoru saistības.  
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 
2010.gada 31.decembrī konsolidētajā bilancē uzrādītas ilgtermiĦa saistības par ES piešėirto 
Kohēzijas fonda projektu finansējumu Ls 382 631 vērtībā, attiecīgi 2009.gada 31.decembrī – 
Ls 26 079 229 vērtībā. 
Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā samazinājusies par Ls (25 696 598) jeb (98,5%). 
Nozīmīgākās izmaiĦas šajā postenī saistītas ar Kohēzijas fonda projektu aktivitāšu beigšanos 
pārskata gadā – galvenokārt Satiksmes ministrijai Ls (7 227 520) vērtībā, Vides ministrijai Ls 
(2 094 905) vērtībā, kā arī konsolidācijas rezultātā izslēdzot savstarpējās valsts un pašvaldību 
budžeta iestāžu debitoru prasības un kreditoru saistības.  
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 
2010.gada 31.decembrī konsolidētajā bilancē uzrādītas ilgtermiĦa saistības par pārējiem 
Eiropas Savienības finansētajiem projektiem un ārvalstu finanšu palīdzību Ls 129 395 vērtībā, 
attiecīgi 2009.gada 31.decembrī – Ls 12 488 915 vērtībā. 
Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā samazinājusies par Ls (12 359 520), salīdzinot ar 
2009.gadu, jeb (99 %). Lielāko bilances posteĦa samazinājumu veido ilgtermiĦa saistību 
samazinājums Satiksmes ministrijai Ls (4 590 683) vērtībā un konsolidācijas rezultātā 
izslēgtās savstarpējās valsts un pašvaldību budžeta iestāžu debitoru prasības un kreditoru 
saistības.  
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 
2010.gada 31.decembrī konsolidētajā bilancē uzrādītas pārējās ilgtermiĦa saistības Ls 
1 275 119 526 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 1 133 192 333 vērtībā.  
Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā palielinājusies par Ls 141 927 193 jeb 12,5 %. 
Lielākais pārējo ilgtermiĦa saistību pieaugums ir Labklājības ministrijai Ls 124 194 781 
vērtībā par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku ieguldījumu plāniem, kas nodoti pensiju 
shēmu līdzekĜu pārvaldītāju rīcībā, un Finanšu ministrijai Ls 12 193 598 vērtībā, kuru veido 
ilgtermiĦa saistību pret starptautiskajām finanšu institūcijām pieaugums valūtas kursa 
svārstību rezultātā. 
Informācija par pārējām ilgtermiĦa saistībām uzrādīta gada pārskata 1., 2., 5. un 6.pielikumā 
un finanšu bilancē. 
 
ĪstermiĦa saistības 
ĪstermiĦa saistības konsolidētajā bilancē 2010.gada 31.decembrī uzrādītas Ls 1 455 687 331 
vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 1 503 461 335 vērtībā.  
Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā samazinājusies par Ls (47 774 004) jeb (3,2%). 
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 2010.gada 31.decembrī uzrādīti Ls 21 432 949 
vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 107 770 526 vērtībā. 
Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā samazinājusies par Ls (86 337 577) jeb (80,1%). 
Salīdzinājumā ar 2009.gadu būtiski samazinājušies īstermiĦa aizĦēmumi no iekšzemes 
finanšu institūcijām par Ls (84 474 381). IzmaiĦas galvenokārt veido 2010.gada valsts 
budžeta dzēstais overdrafts Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiālei Ls 84 336 480 (EUR 
120 000 000) vērtībā. 
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 
2010.gada 31.decembrī konsolidētajā bilancē saĦemtie īstermiĦa noguldījumi uzrādīti Ls 
60 239 332 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 63 527 531 vērtībā. 
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Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā samazinājusies par Ls (3 288 199), samazinoties 
Eiropas investīciju fonda noguldījumiem Ls (3 288 200) vērtībā. 
 
Emitēto obligāciju un citu parāda vērtspapīru īstermiĦa daĜa 
Emitēto obligāciju un citu parāda vērtspapīru īstermiĦa daĜa konsolidētajā bilancē 2010.gada 
31.decembrī uzrādīta Ls 374 651 678 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 477 908 797 
vērtībā. 
Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā samazinājusies par Ls (103 257 119) jeb (21,6%), ko 
galvenokārt veido emitēto īstermiĦa un vidēja termiĦa valsts vērtspapīru dzēšana. 
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 2010.gada 
31.decembrī uzrādītas Ls 78 851 889 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 85 476 908. 
Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā samazinājusies par Ls (6 625 019) jeb (7,7%). 
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 2010.gada 31.decembrī 
uzrādītas Ls 3 730 637 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 11 722 443 vērtībā. 
Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā samazinājusies par Ls (7 991 806) jeb (68,1%). 
Samazinājumu galvenokārt veido konsolidācijas rezultātā izslēgtās savstarpējās valsts un 
pašvaldību budžeta iestāžu debitoru prasības un kreditoru saistības. 
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 2010.gada 31.decembrī uzrādītas Ls 
176 013 664 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 210 691 354 vērtībā. 
Šī bilances posteĦa vērtība 2009.gadā samazinājusies par Ls (34 677 690) jeb (16,5%), 
galvenokārt Labklājības ministrijai Ls (64 220 767) vērtībā, t.sk., par 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 
2010.gada 31.decembrī konsolidētajā bilancē uzrādītas īstermiĦa saistības par ārvalstu finanšu 
palīdzību un ES politiku instrumentu finansētajiem pasākumiem Ls 302 400 385 vērtībā, 
attiecīgi 2009.gada 31.decembrī – Ls 219 500 356 vērtībā. 
Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā palielinājusies par Ls 82 900 029 jeb 37,8 %, tai skaitā 
finanšu bilancē – par Ls 81 437 211 par valsts budžeta atzītajām saistībām pret ES budžetu 
par saĦemtajiem ES līdzekĜiem projektu realizācijai. 
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. 
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Norēėini par darba samaksu un ieturējumiem (izĦemot nodokĜus) 
Norēėini par darba samaksu un ieturējumiem (izĦemot nodokĜus) konsolidētajā bilancē 
2010.gada 31.decembrī uzrādīti Ls 14 552 576 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 
19 930 854 vērtībā. 
Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā samazinājusies par Ls (5 378 278) jeb (27%), 
galvenokārt samazinoties neizmaksātās darba algas apjomam par 2010. gada decembri. 
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 2010.gada 31.decembrī 
uzrādīti Ls 12 962 059 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 19 561 465 vērtībā. 
Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā samazinājusies par Ls (6 599 406) jeb (33,7%). 
Informācija par valsts un pašvaldību norēėiniem par nodokĜiem uzrādīta gada pārskata 1., 2., 
5. un 6.pielikumā. 
 
Pārējās īstermiĦa saistības 
2010.gada 31.decembrī konsolidētajā bilancē uzrādītas pārējās īstermiĦa saistības Ls 
242 124 635 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 144 012 683 vērtībā.  
Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā palielinājusies par Ls 98 111 952 jeb 68,1%, 
galvenokārt par Valsts kases klientu kontu atlikumiem Valsts kases kontos. 
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 2010.gada 31.decembrī uzrādīti Ls 
168 727 527 vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 143 358 418 vērtībā.  
Šī bilances posteĦa vērtība 2010.gadā palielinājusies par Ls 25 369 109 jeb 17,7%, 
galvenokārt par saĦemto Eiropas Savienības finansējumu projektiem. 
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. 
2010.gadā saskaĦā ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr. 1486 
“Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” veikta zembilances posteĦu 
pārklasifikācija, izslēdzot no zembilances aktīva sastāva nomātos pamatlīdzekĜus, tos norādot 
atsevišėā zembilances sadaĜā “Nomātie aktīvi”. No zembilances aktīva izslēgti bezcerīgie 
debitoru parādi, privatizācijas sertifikāti, kā arī apvienotas sadaĜas “Zembilances aktīvi” un 
“Zembilances prasības”. 
Zembilances sadaĜai „Zembilances saistības” 2010.gadā mainīts nosaukums „Zembilances 
pasīvs” un šī sadaĜa papildināta ar jaunām pozīcijām “Nākotnes maksājumi saskaĦā ar 
līgumiem un vadības lēmumiem par pamatlīdzekĜu iegādi, izĦemot tos,  kas noslēgti par 
ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem 
projektiem” un “Izsniegtie galvojumi”. 
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Nomāto aktīvu kopējā vērtība 2010.gada 31.decembrī ir Ls 44 758 068, 2009.gada 
31.decembrī – Ls 64 063 494 (uzrādīta zembilances postenī “Nomātie pamatlīdzekĜi”). 
Pārskata gadā nomāto aktīvu vērtība samazinājās par Ls (19 305 426) jeb (30,1%). 
 
Zembilances aktīvi/zembilances prasības 
Konsolidētajā bilancē 2010.gada 31.decembrī zembilances aktīvi uzrādīti Ls 126 335 663 
vērtībā, 2009.gada 31.decembrī zembilances aktīvu un zembilances prasību kopsumma bija 
Ls 453 529 914. 
Zembilances aktīvu kopējā vērtība 2010.gadā samazinājusies par Ls (327 194 251) jeb 
(72,1%), galvenokārt Finanšu ministrijai un Veselības ministrijai pārceĜot uz bilances kontiem 
nekustamos īpašumus, kuri nodoti turējumā kapitālsabiedrībām. 
 
Zembilances pasīvi 
Konsolidētajā bilancē 2010.gada 31.decembrī zembilances pasīvi uzrādīti Ls 2 758 465 793 
vērtībā, 2009.gada 31.decembrī – Ls 2 194 347 378 vērtībā (uzrādīti zembilances sadaĜā 
“Zembilances saistības”). 
Zembilances pasīvu kopējā vērtība 2010.gadā palielinājusies par Ls 564 118 415 jeb 25,7 %. 
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 501 035 501 jeb 58,6%, t.sk., 
Ekonomikas ministrijai par Ls 99 768 487, Labklājības ministrijai par Ls 13 106 611, Vides 
ministrijai par Ls 59 455 326 un Reăionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai par Ls 
38 410 668. 
Zembilances pasīva izmaiĦas pārskata gadā ietekmēja arī zembilances posteĦa “Citas 
zembilances saistības” palielinājums Ls 282 549 405 vērtībā jeb 297,2 % apmērā, kā arī 
zembilances posteĦa “Nākotnes nomas maksājumi” samazinājums Ls (140 274 870) vērtībā 
jeb (47,5 %) apmērā un zembilances posteĦa “Izsniegtie galvojumi” samazinājums Ls 
(59 695 739) vērtībā jeb (29,2%) apmērā, kuru galvenokārt veido valsts sniegtajiem 
galvojumiem AS “Parex banka” izveidoto uzkrājumu samazinājums atmaksas rezultātā. 
 
Notikumi pēc bilances datuma 
2010.gada  15.septembrī Eiropas Komisija apstiprināja AS “Parex banka” restrukturizācijas 
plānu, akceptējot tā atbilstību ES valsts atbalsta kontroles principiem. Komisija uzskata, ka 
pārstrukturēšanas plāns nodrošinās AS “Citadele banka” ilgtermiĦa dzīvotspēju, vienlaikus 
dodot iespēju pienācīgi realizēt pārējos aktīvus. Valdība 2011.gadā turpina darbu, lai 
nodrošinātu restrukturizācijas plānā paredzēto pasākumu kopumu. 
2011.gada 3.maijā AS “Parex banka” sekmīgi realizēja tās pirmo prioritāro uzdevumu un 
atmaksāja starptautiskā sindicētā kredīta pēdējo maksājumu 164 milj. latu apmērā. 
Maksājums ir veikts no bankas pašas resursiem atbilstoši AS “Parex bankas”  apstiprinātajam 
restrukturizācijas plānam, nepieciešamo naudas summu banka pamatā ir atguvusi no tās 
pārvaldībā esošo problemātisko kredītu restrukturizācijas un vērtspapīru pārdošanas. 
2011.gada 18.janvārī AS “Citadele banka” pusgadu pirms termiĦa atmaksāja valsts budžeta 
noguldījumu 32,75 milj. latu  (jeb 46,6 milj. eiro) vērtībā. 
Likumā par valsts budžetu 2011.gadam (turpmāk – Likums)  ir noteiktas šādas Likuma 
normas attiecībā uz  plānoto rīcību ar valsts budžeta līdzekĜiem saistībā ar AS “Parex banka” 
un AS “Citadeles banka”: 

• novērtētas valdības rīcības pieĜaujamās robežas 169 266 712 latu apmērā, lai segtu uz 
valsts budžetu attiecināmās valsts vārdā sniegto galvojumu parāda saistības 
2011.gadā, tajā skaitā 167 409 281 lats par valsts galvojumiem, kas sniegti par AS 
“Parex banka” saistībām (Likuma 10.pantā); 
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• finanšu ministram atĜauts sniegt galvojumu par AS “Citadele banka” aizĦēmumu no 
Eiropas Investīciju bankas 71 000 000 latu apmērā atbilstoši Eiropas Komisijas 
saskaĦotajam AS “Parex banka” Valsts atbalsta restrukturizācijas plānam ar šādiem 
nosacījumiem (Likuma 11.pantā):  

o par valsts galvotā aizdevuma izmantošanu AS “Citadele banka” maksā gada 
procentu likmi saskaĦā ar AS “Parex banka” Valsts atbalsta restrukturizācijas 
plānā noteikto;  

o AS “Citadele banka” sniedz valsts galvotā aizdevuma nodrošinājumu ne mazāk 
kā valsts galvotā aizdevuma summas apmērā; 

 
• atbilstoši Ministru kabineta lēmumam palielināt valsts AS “Privatizācijas aăentūra” 

pamatkapitālu (Likuma12.pantā): 
o par summu, kas vienāda ar VAS “Privatizācijas aăentūra” ieguldījumiem AS 

“Parex banka” un AS “Citadele banka” pamatkapitālā uz 2010.gada beigām un 
VAS “Privatizācijas aăentūra” maksājamiem procentiem par valsts 
aizdevumiem šo ieguldījumu nodrošināšanai par periodu no 2011.gada sākuma 
līdz valsts AS “Privatizācijas aăentūra” pamatkapitāla palielināšanas brīdim; 

o līdz summai, kas vienāda ar AS “Parex banka” Valsts atbalsta 
restrukturizācijas plānā paredzēto kopējo AS “Parex banka” kapitalizējamo 
valsts atbalsta noguldījumu pamatsummu, kā arī Valsts atbalsta 
restrukturizācijas plānā paredzēto AS “Parex banka” kapitalizējamo valsts 
atbalsta noguldījumu procentu apmēru 2011.gadā; 

o  ja Ministru kabineta lēmums paredz likumā noteiktās apropriācijas izmaiĦas, 
par to nepieciešams informēt Saeimu. Likuma 12.panta pirmajā daĜā minēto 
pamatkapitālu var palielināt, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokĜu) 
komisija piecu dienu laikā no attiecīgās informācijas saĦemšanas nav iebildusi 
pret apropriācijas izmaiĦām. 
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