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Skaidrojums valsts konsolidētajai grāmatvedības bilancei 

 
Vispārējie principi 

 

Konsolidētās grāmatvedības bilances sagatavošanas pamatnostādnes 

2011.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 2011.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 noteikumos Nr.777 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” noteiktajai kārtībai un 

apjomam, kā arī atbilstoši citiem normatīvajiem aktiem budžeta iestāžu grāmatvedības 

uzskaites un pārskatu sagatavošanas jomā un ievērojot ministriju un centrālo valsts iestāžu un 

pašvaldību bilanču kopsavilkuma skaidrojumā sniegtos uzskaites un novērtēšanas 

pamatprincipus. Valsts budžeta finanšu uzskaiti kārto atbilstoši Valsts kases valsts budžeta 

finanšu uzskaites grāmatvedības politikai. 

Konsolidētā grāmatvedības bilance ietver finanšu informāciju par aktīviem un saistībām 

2011.gada 31.decembrī, kā arī sniedz salīdzinošos datus 2010.gada 31.decembrī. Salīdzinošie 

dati uzrādīti atbilstoši izmaiņām iepriekšminētajos normatīvajos aktos. 

2011.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 2011.gada finanšu pārskatu sagatavošanas pareizību 

saņēmušas 13 ministrijas un 12 centrālās valsts iestādes. Saskaņā ar atbilstošiem tiesību 

aktiem 2 centrālās valsts iestādes saņēmušas zvērinātu revidentu atzinumus.  

Valsts kontroles atzinumus ar iebildēm saņēmušas 6 ministrijas un 1 centrālā valsts iestāde, 

atzinumus bez iebildēm ar norādītu apstākļu akcentējumu saņēmušas 3 ministrijas, pārējās 

ministrijas un centrālās valsts iestādes saņēmušas atzinumus bez iebildēm. 

Zvērinātu revidentu atzinumus par gada pārskata sagatavošanas pareizību bez iebildēm 

saņēmušas 115 pašvaldības, atzinumus ar iebildēm saņēmušas 4 pašvaldības. 

 

Strukturālās izmaiņas 

2011.gadā saskaņā 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 izmaiņas ministrijās un centrālajās valsts iestādēs ietvertas 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 noapaļoti līdz veseliem latiem. 

 

Konsolidācijas pamatprincipi 

Valsts konsolidētā grāmatvedības bilance (turpmāk – konsolidētā bilance) sagatavota, 

konsolidējot ministriju un centrālo valsts iestāžu bilances, Valsts kases valsts budžeta finanšu 

bilanci un pašvaldību bilances. 
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Ministriju un centrālo valsts iestāžu bilanču kopsavilkumā ir iekļautas valsts budžeta iestāžu, 

no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu 

bilances. 

Pašvaldību bilanču kopsavilkumā ir iekļautas pašvaldību budžeta iestāžu un kopīgo iestāžu 

bilances. 

Konsolidētajā bilancē iekļautas katras ministrijas vai centrālās valsts iestādes, vai pašvaldības 

iesniegtā bilance. 

Sagatavojot konsolidēto finanšu pārskatu, izslēgti bilances posteņu savstarpējie atlikumi starp 

pārskatā iekļautajām pašvaldībām, valsts budžeta iestādēm un Valsts kasi. 

 

Aplēšu izmantošana 

Sagatavojot finanšu pārskatu, ņemtas vērā aplēses un pieņēmumi, kas ietekmējuši atsevišķus 

bilances posteņu atlikumus, kā arī iespējamo saistību apmēru. Nākotnes notikumi var 

ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecīgās aplēses. Aplēšu izmaiņu 

ietekme uzrādīta finanšu pārskatos. 

 

Ārvalstu valūtu pārvērtēšana 

Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtās pārrēķināti latos pēc Latvijas Bankas oficiāli 

noteiktā ārvalstu valūtas kursa pārskata gada pēdējā dienā. Valūtas kursa starpības, kuras 

radušās valūtas norēķinu rezultātā, kā arī aktīvu un saistību uzskaitē pielietojot valūtas kursus, 

kuri atšķiras no sākotnēji darījumu uzskaitei izmantotajiem valūtas kursiem, atzītas ieņēmumu 

un izdevumu pārskatā. 

  

Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi (latos) 

Valūta 31.12.2011. 31.12.2010. 

EUR 0.702804 0.702804 

USD 0.544000 0.535000 

CHF 0.577000 0.563000 

GBP 0.840000 0.824000 

DKK 0.094500 0.094300 

SEK 0.078600 0.078200 

XDR 0.839000 0.820000 

 

Uzskaite un novērtēšana 

Uzskaites un novērtēšanas pamatprincipu apraksts sniegts ministriju un centrālo valsts 

iestāžu, pašvaldību grāmatvedības bilanču kopsavilkuma skaidrojumā un valsts budžeta 

finanšu bilances skaidrojumā. 

 

Paskaidrojumi bilances posteņu konsolidācijai 

 

Bilances posteņu pārklasifikācija 

Lai nodrošinātu bilances posteņu salīdzināmību, ministriju un centrālo valsts iestāžu un 

pašvaldību bilances posteņos pēc izmaksu metodes novērtētie ilgtermiņa finanšu ieguldījumu 

“Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā” un “Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību 

kapitālā” atlikumi pārskata perioda sākumā un beigās pārrēķināti, pielietojot pašu kapitāla 

metodi. 

 

Konsolidācija 
Konsolidētās bilances sagatavošanas gaitā izslēgti valsts budžeta finanšu bilancē ietvertie un 

ministriju un centrālo valsts iestāžu un pašvaldību grāmatvedības bilancēs uzrādītie 

savstarpējie bilances atlikumi. 
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Konsolidētajā bilancē veikta konsolidācija Ls (73 523 983) vērtībā šādos bilances aktīva 

posteņos: 

 

Ilgtermiņa ieguldījumi konsolidēti par kopējo summu Ls 706 490 376, t.sk.: 

 bilances postenī “Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības 

samazinājums radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā” kopējā vērtībā Ls 

1 092 401 374 pārrēķināti no izmaksu metodes pēc pašu kapitāla metodes; 

 bilances postenī “Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības 

samazinājums asociēto kapitālsabiedrību kapitālā” kopējā vērtībā Ls 11 279 191 

pārrēķināti no izmaksu metodes pēc pašu kapitāla metodes; 

 bilances postenī “Ilgtermiņa aizdevumi” konsolidēti par kopējo summu Ls 

(397 029 225) par ilgtermiņa aizdevumiem valsts un pašvaldību budžeta iestādēm no 

valsts budžeta; 

 bilances postenī “Ilgtermiņa prasības” konsolidēti par kopējo summu Ls (160 964), 

t.sk.; 

 Ls (85 320) vērtībā par valsts budžeta iestāžu ilgtermiņa aizdevumiem pašvaldībām 

par materiālo rezervju izsniegto mazutu; 

 Ls (75 644) vērtībā par valsts budžeta iestāžu ilgtermiņa aizdevumiem valsts budžeta 

iestādēm par materiālo rezervju izsniegto mazutu. 

 

Apgrozāmie līdzekļi konsolidēti par kopējo summu Ls (780 014 359), t.sk.:  

bilances postenī “Debitori” Ls (17 914 787) vērtībā par: 

 valsts budžeta iestāžu īstermiņa prasībām pret valsts budžeta iestādēm par materiālo 

rezervju izsniegto mazutu Ls (3 600) vērtībā; 

  valsts budžeta iestāžu savstarpējām prasībām un saistībām Ls (405 255) vērtībā; 

 valsts budžeta iestāžu īstermiņa prasībām pret pašvaldībām par materiālo rezervju 

izsniegto mazutu Ls (33 600) vērtībā; 

 valsts un pašvaldību budžeta iestāžu savstarpējām prasībām un saistībām Ls 

(2 251 873) vērtībā; 

 pašvaldību budžeta iestāžu savstarpējām prasībām un saistībām Ls (396 780) vērtībā; 

 pašvaldību prasībām pret valsti par nesadalīto iedzīvotāju ienākuma nodokli 

Ls (4 922 985) vērtībā; 

 Valsts kases prasībām pret pašvaldībām par 2011.gadā neieskaitīto iedzīvotāju 

ienākuma nodokli valsts budžetā Ls (582 800) vērtībā; 

 Valsts kases prasībām par 2011.gadā neieskaitīto iemaksu pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fondā  Ls (824 445) vērtībā; 

 pašvaldību prasībām pret Valsts kasi par nepārskaitīto dotāciju no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda līdzekļiem Ls (2 295 057) vērtībā;  

 Valsts kases aprēķinātajiem uzkrātajiem ieņēmumiem par pašvaldību budžeta iestāžu 

aizņēmumiem no valsts budžeta Ls (3 965 583) vērtībā, t.sk.: 

o par uzkrātajiem procentu maksājumiem Ls (3 700136) vērtībā; 

o par uzkrātajām apkalpošanas maksām Ls (265 197) vērtībā; 

o par uzkrātajiem ieņēmumiem par soda naudas maksām  Ls (250) vērtībā; 

 pašvaldību prasībām pret Valsts kasi par aprēķinātajiem procentiem par 

noguldījumiem un kontu atlikumiem Ls (3 525) vērtībā; 

 Valsts kases aprēķinātajām uzkrātajām apkalpošanas maksām pašvaldībām par valsts 

galvojumiem Ls (436) vērtībā; 

 valsts budžeta iestāžu prasībām pret Valsts kasi par aprēķinātajiem procentiem par 

noguldījumiem un kontu atlikumiem Ls (1 594 348) vērtībā; 



FMInf_210812_kons.bil.skaidr; Latvijas Republikas 2011.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par 

pašvaldību budžetiem; 1.sējums 

 

22 

 Valsts kases aprēķinātajiem uzkrātajiem ieņēmumiem par valsts budžeta iestāžu 

aizņēmumiem no valsts budžeta Ls (89 253) vērtībā, t.sk.: 

o par uzkrātajiem procentu maksājumiem Ls (89 128) vērtībā; 

o par uzkrātajām apkalpošanas maksām Ls (125) vērtībā; 

 Valsts kases uzkrātajiem ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem Ls (542 598) 

vērtībā; 

 Valsts kases prasībām par aizdevumu un galvojumu apkalpošanas maksām, kas 

pārskaitītas Valsts kases pašu ieņēmumos 2012.gadā Ls (2 649) vērtībā; 

 

bilances postenī “Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un 

projektiem” konsolidēti par kopējo summu Ls ( 158 665 097) par: 

 valsts budžeta iestāžu savstarpējiem nākamo periodu izdevumiem un avansiem par 

pakalpojumiem un projektiem un saistībām Ls (23 083 724) vērtībā; 

 pašvaldību savstarpējiem nākamo periodu izdevumiem un avansiem par 

pakalpojumiem un projektiem un saistībām Ls (26 947) vērtībā; 

 valsts un pašvaldību  budžeta iestāžu savstarpējiem nākamo periodu izdevumiem un 

avansiem par pakalpojumiem un projektiem un saistībām Ls (135 554 426) vērtībā; 
 

bilances postenī “Īstermiņa finanšu ieguldījumi” Ls (37 824 939) vērtībā par: 

 valsts budžeta īstermiņa aizdevumiem valsts budžeta iestādēm Ls (838 057) vērtībā;  

 valsts budžeta īstermiņa aizdevumiem pašvaldībām Ls (36 986 882) vērtībā. 

 

Naudas līdzekļi konsolidēti Ls (565 609 536) vērtībā par valsts un pašvaldību budžeta 

iestāžu un no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu naudas līdzekļu un 

termiņnoguldījumu atlikumiem Valsts kasē. 
 

Konsolidētajā bilancē veikta konsolidācija Ls (73 523 983) vērtībā šādos bilances pasīva 

posteņos: 

 

Pašu kapitāls konsolidēts par kopējo summu Ls 1 103 680 565 bilances postenī “Pārskata 

gada budžeta izpildes rezultāts” par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu radniecīgo un asociēto 

kapitālsabiedrību kapitālā pārrēķiniem no izmaksu metodes pēc pašu kapitāla metodes; 

 

Kreditori konsolidēti par kopējo summu Ls (1 177 204 548), t.sk., bilances postenī 

“Ilgtermiņa saistības” Ls (500 082 274) vērtībā, kur: 

 bilances posteņa “Ilgtermiņa aizņēmumi” konsolidējamo vērtību Ls (393 948 753) 

veido valsts un pašvaldību budžeta iestāžu ilgtermiņa aizņēmumi no valsts budžeta; 

 bilances posteņa “Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem” 

konsolidējamā vērtība Ls (160 964), t.sk.:  

o Ls (85 320) vērtībā par pašvaldību ilgtermiņa saistībām pret valsts budžeta 

iestādēm par materiālo rezervju izsniegto mazutu; 

o Ls (75 644) vērtībā par valsts budžeta iestāžu ilgtermiņa saistībām pret valsts 

budžeta iestādēm par materiālo rezervju izsniegto mazutu; 

 bilances posteņa “Saņemtie ilgtermiņa noguldījumi” konsolidējamo vērtību 

Ls (80 000 000) vērtībā veido valsts budžeta iestāžu noguldījumi; 

 

 bilances posteņa “Ilgtermiņa saistības par saņemtajiem avansiem” konsolidējamo 

vērtību Ls (4 098 550) veido valsts un pašvaldību budžetu savstarpējās prasības un 

ilgtermiņa saistības; 
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 bilances posteņa “Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi” konsolidējamo vērtību 

Ls (1 762 764) veido valsts un pašvaldību budžetu savstarpējās prasības un ilgtermiņa 

saistības; 

 bilances posteņa “Ilgtermiņa saistības par struktūrfondu projektiem” 

konsolidējamo vērtību Ls (5 664 253) veido valsts un pašvaldību budžetu savstarpējās 

prasības un ilgtermiņa saistības; 

 bilances posteņa “Ilgtermiņa saistības par Eiropas Savienības piešķirto Kohēzijas 

fonda projektu finansējumu” konsolidējamo vērtību Ls ( 4 513 083) veido valsts un 

pašvaldību budžetu savstarpējās prasības un ilgtermiņa saistības; 

 bilances posteņa “Ilgtermiņa saistības par pārējiem Eiropas Savienības 

finansētajiem projektiem un ārvalstu finanšu palīdzību” konsolidējamo vērtību Ls 

(9 933 533) veido valsts un pašvaldību budžetu savstarpējās prasības un ilgtermiņa 

saistības; 

 bilances posteņa “Pārējās ilgtermiņa saistības” konsolidējamo vērtību Ls (374) 

veido valsts un pašvaldību budžetu savstarpējās prasības un ilgtermiņa saistības; 
 

bilances postenī “Īstermiņa saistības” Ls ( 677 122 274) vērtībā, kur: 

 bilances postenī “Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa” 

konsolidējamā vērtība Ls (40 905 411) par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu 

īstermiņa aizņēmumiem no valsts budžeta; 

 bilances posteņa “Saņemtie īstermiņa noguldījumi” konsolidējamā vērtība 

Ls (20 760 872) par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu īstermiņa noguldījumiem 

Valsts kasē, t.sk. par: 

o valsts budžeta iestāžu īstermiņa noguldījumiem Ls (20 444 610) vērtībā; 

o pašvaldību budžeta iestāžu īstermiņa noguldījumiem Ls (316 262) vērtībā; 

 bilances posteņa “Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem” 

konsolidējamā vērtība Ls (1 171 369), t.sk.: 

o Ls (3 600) vērtībā par valsts budžeta iestāžu īstermiņa saistībām pret valsts 

budžeta iestādēm par materiālo rezervju izsniegto mazutu; 

o Ls (286 904) vērtībā par valsts budžeta iestāžu savstarpējām prasībām un 

īstermiņa saistībām; 

o Ls (374 197) vērtībā par pašvaldību budžeta iestāžu savstarpējām prasībām un 

īstermiņa saistībām; 

o Ls (437 202) vērtībā par valsts un pašvaldību budžetu savstarpējām prasībām 

un īstermiņa saistībām;  

o Ls (33 600) vērtībā par pašvaldību īstermiņa saistībām pret valsts budžeta 

iestādēm par materiālo rezervju izsniegto mazutu; 

o Ls (35 866) vērtībā par pašvaldību īstermiņa saistībām pret Valsts kasi par 

neieskaitīto iemaksu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā; 

 bilances posteņa “Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem” konsolidējamā 

vērtība Ls (27 134 242) par valsts un pašvaldību budžetu savstarpējām prasībām un 

īstermiņa saistībām; 

 bilances posteņa “Īstermiņa uzkrātās saistības” konsolidējamā vērtība 

Ls (6 953 215), t.sk.: 

o Ls (32 174) vērtībā par valsts budžeta iestāžu savstarpējām prasībām un 

īstermiņa saistībām; 

o Ls (5 697) vērtībā par pašvaldību budžeta iestāžu savstarpējām prasībām un 

īstermiņa saistībām; 

o Ls (1 276 125) vērtībā par valsts un pašvaldību budžetu savstarpējām prasībām 

un īstermiņa saistībām; 
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o Ls (3 377) par Valsts kases saistībām pret valsts budžeta iestādēm par 

uzkrātajiem procentiem par noguldījumiem un kontu atlikumiem Valsts kasē; 

o Ls (9 223) vērtībā par pašvaldību saistībām par iemaksām pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fondā; 

o Ls (3 700 136) vērtībā saistības par pašvaldību aprēķinātajiem, uzkrātajiem 

procentiem par aizņēmumiem no valsts budžeta; 

o Ls (265 197) vērtībā saistības par pašvaldību aprēķinātajiem, uzkrātajiem 

apkalpošanas maksājumiem par aizņēmumiem no valsts budžeta; 

o Ls (250) vērtībā saistības par pašvaldību aprēķinātajiem, uzkrātajiem soda 

naudas (kavējuma naudas) maksājumiem par aizņēmumiem no valsts budžeta; 

o Ls (436) vērtībā saistības par uzkrātajām apkalpošanas maksām pret valsts 

budžetu; 

o Ls (1 028 749) par Valsts kases saistībām pret valsts budžeta iestādēm par 

uzkrātajiem procentiem par noguldījumiem un kontu atlikumiem Valsts kasē; 

o Ls (89 128) vērtībā saistības par valsts budžeta iestāžu aprēķinātajiem, 

uzkrātajiem procentiem par aizņēmumiem no valsts budžeta; 

o Ls (125) vērtībā saistības par valsts budžeta iestāžu aprēķinātajiem, 

uzkrātajiem apkalpošanas maksājumiem par aizņēmumiem no valsts budžeta; 

o  Ls (542 598) par Valsts kases saistībām pret valsts budžeta iestādi par 

uzkrātajām saistībām par aizdevumu un galvojumu apkalpošanas maksām; 

 

 bilances posteņa “Īstermiņa saistības par ārvalstu finanšu palīdzību un Eiropas 

Savienības politikas instrumentu finansētajiem projektiem” konsolidējamā vērtība  

Ls (33 499 793) par valsts un pašvaldību budžetu savstarpējām prasībām un īstermiņa 

saistībām; 

 

 bilances posteņa “Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi” konsolidējamā 

vērtība Ls (209 904), t.sk.: 

o Ls (51 404) vērtībā par valsts budžeta iestāžu savstarpējām prasībām un 

īstermiņa saistībām; 

o Ls (1 719) vērtībā par pašvaldību budžeta iestāžu savstarpējām prasībām un 

īstermiņa saistībām; 

o Ls (11 368) vērtībā par valsts un pašvaldību budžetu savstarpējām prasībām un 

īstermiņa saistībām; 

o Ls (17 709) vērtībā par pašvaldību saistībām pret valsts budžetu par 2011.gadā 

neiemaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli; 

o Ls (127 704) vērtībā par pašvaldību saistībām par iemaksām pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fondā; 

 

 bilances posteņa “Pārējās īstermiņa saistības” konsolidējamā vērtība 

Ls (474 205 327), t.sk: 

o Ls (308 720) vērtībā par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu savstarpējām 

prasībām un īstermiņa saistībām;  

o Ls (44 762) vērtībā par valsts budžeta iestāžu savstarpējām prasībām un 

īstermiņa saistībām;  

o Ls (355 017 190) vērtībā par īstermiņa saistībām par valsts budžeta iestāžu, no 

valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta 

nefinansētu iestāžu kontu atlikumiem Valsts kasē; 

o Ls (565 599) vērtībā par Valsts kases saistībām pret valsts budžeta iestādēm 

par uzkrātajiem procentiem par kontu atlikumiem; 
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o Ls (109 831 474) vērtībā par īstermiņa saistībām par pašvaldību kontu 

atlikumiem Valsts kasē; 

o Ls (565 091) par pašvaldību saistībām pret valsts budžetu par 2011.gadā 

neieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokli; 

o Ls (4 922 985) par Valsts kases saistībām pret pašvaldībām par 2011.gadā 

nepārskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokli; 

o Ls (2 295 057) par Valsts kases saistībām pret pašvaldībām par iemaksām 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā;  

o Ls (651 652) par pašvaldību saistībām par iemaksām pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fondā; 

o Ls (148) par Valsts kases saistībām pret pašvaldībām par uzkrātajiem 

procentiem par kontu atlikumiem Valsts kasē; 

o Ls (2 649) par Valsts kases saistībām pret valsts budžeta iestādi par 

saņemtajām apkalpošanas maksām, kas pārskaitītas Valsts kases maksas 

pakalpojumu pašu ieņēmumos 2012.gadā; 

 

 bilances posteņa “Nākamo periodu ieņēmumi” konsolidējamā vērtība 

Ls (72 282 141) par valsts un pašvaldību budžetu savstarpējām prasībām un īstermiņa 

saistībām. 

 

Paskaidrojumi bilances posteņiem 

Konsolidētās bilances paskaidrojuma pielikumos informācija uzrādīta latos. 

Paskaidrojumi par būtiskām izmaiņām bilances posteņos sniegti šādu pārskatu skaidrojumos: 

 ministriju un centrālo valsts iestāžu bilanču kopsavilkums; 

 pašvaldību budžeta iestāžu bilanču kopsavilkums; 

 valsts budžeta finanšu bilance (turpmāk – finanšu bilance). 

 

Ilgtermiņa ieguldījumi 

Ilgtermiņa ieguldījumi konsolidētajā bilancē 2011.gada 31.decembrī uzrādīti 

Ls 13 878 240 406 vērtībā, 2010.gada 31.decembrī uzrādīti Ls 12 973 238 741 vērtībā. 

Ilgtermiņa ieguldījumi pārskata gadā palielinājušies Ls 905 001 665 vērtībā jeb par 6,98%. 

 

Ilgtermiņa ieguldījumu bilances posteņu sadalījums uzrādīts gada pārskata 1. un 5.pielikumā 

un finanšu bilancē. 

 

Nemateriālie ieguldījumi (skat. KB.1.pielikumu) 

KB.1. Nemateriālo ieguldījumu kopējā vērtība 2011.gadā palielinājusies par Ls 7 279 593. 

Izmaiņas galvenokārt ietekmē posteņa “Nemateriālo ieguldījumu izveidošana” palielinājums. 
KB.1.pielikums 

Rādītāji 
Pielikuma 

 Nr. 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

Izmaiņas  

(+,-) 

Procentuālās 

izmaiņas 

(3./2.*100) 

A B 1 2 3 4 

Nemateriālie ieguldījumi  KB.1. 81 775 536 74 495 943 7 279 593 9,77 

Attīstības pasākumi un 

programmas 
  5 162 521 3 935 019 1 227 502 31,19 

Licences, koncesijas un 

patenti, preču zīmes un 

tamlīdzīgas tiesības 

  46 561 565 47 645 168 -1 083 603 -2,27 

Pārējie nemateriālie 

ieguldījumi 
  5 259 902 7 821 865 -2 561 963 -32,75 

Nemateriālo ieguldījumu 

izveidošana 
KB.1.1. 21 166 007 13 000 320 8 165 687 62,81 
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Rādītāji 
Pielikuma 

 Nr. 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 

Izmaiņas  

(+,-) 

Procentuālās 

izmaiņas 

(3./2.*100) 

A B 1 2 3 4 

Derīgo izrakteņu izpēte un citi 

līdzīgi neražotie nemateriālie 

ieguldījumi 

  97 118 -21 -17,80 

Avansa maksājumi par 

nemateriālajiem 

ieguldījumiem 

  3 625 444 2 093 453 1 531 991 73,18 

 

KB.1.1. Bilances posteņa “Nemateriālo ieguldījumu izveidošana” palielinājums galvenokārt 

veidojies Zemkopības ministrijai par informācijas sistēmu izveidi Ls 1 508 459 vērtībā, kā arī 

Labklājības ministrijai par informācijas sistēmu izveidošanas izmaksām Ls 1 019 623 vērtībā. 

Nemateriālo ieguldījumu bilances posteņu izmaiņu detalizēti apraksti sniegti skaidrojumā par 

ministriju un centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču 

kopsavilkumu. 

 

Pamatlīdzekļi (skat.KB.2.pielikumu) 

KB.2. Pamatlīdzekļu kopējā vērtība 2011.gadā palielinājusies par Ls 397 280 194 un 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tā nav būtiski mainījusies. 
KB 2.pielikums 

Rādītāji 
Pielikuma 

Nr. 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

Procentuālās 

izmaiņas 

(3./2.*100) 

A B 1 2 3 4 

Pamatlīdzekļi  KB.2. 8 373 303 448 7 976 023 254 397 280 194 4,98 

Zeme, ēkas un būves KB.2.1.  6 131 938 913 5 891 406 152 240 532 761 4,08 

Tehnoloģiskās iekārtas un 

mašīnas 
  77 436 653 73 421 939 4 014 714 5,47 

Pārējie pamatlīdzekļi   351 782 860 294 938 585 56 844 275 19,27 

Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība 
  420 136 822 504 024 282 -83 887 460 -16,64 

Turējumā nodotie valsts un 

pašvaldību nekustamie 

īpašumi 

  460 622 094 449 941 302 10 680 792 2,37 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi KB.2.2.  847 195 635 685 432 795 161 762 840 23,60 

Ilgtermiņa ieguldījumi 

nomātajos pamatlīdzekļos 
  25 128 708 21 080 808 4 047 900 19,20 

Avansa maksājumi par 

pamatlīdzekļiem 
  59 061 763 55 777 391 3 284 372 5,89 

 

KB.2.1. Bilances posteņa “Zeme, ēkas un būves” vērtība pārskata gadā pieaugusi pašvaldībām 

Ls 339 711 250 vērtībā, ko pārsvarā veido nekustamā īpašuma objektu nodošana lietošanā, 

t.sk. Rīgas pilsētai Ls 159 683 856 vērtībā, Daugavpils pilsētai Ls 18 697 166 vērtībā. 

Būtiskāko bilances posteņa samazinājumu veido Satiksmes ministrijas autoceļu būvniecības 

un rekonstrukcijas rezultātā izveidojies samazinājums Ls (121 057 785) vērtībā. 

KB.2.2. Pārskata periodā būtiski pieaugusi bilances posteņa “Bioloģiskie un pazemes aktīvi” 

vērtība, ko galvenokārt veido Zemkopības ministrijas aktualizētā mežaudžu vērtība par 

summu Ls 162 023 049. 

Pamatlīdzekļu bilances posteņu izmaiņu detalizēti apraksti sniegti skaidrojumā par ministriju 

un centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumu. 
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Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi (skat.KB.3.pielikumu) 

KB.3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kopējā vērtība 2011.gadā palielinājusies par 

Ls 500 441 878. 
KB.3.pielikums 

Rādītāji 
Pielikuma 

Nr. 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas  

(+,-) 

Procentuālās 

izmaiņas 

(3./2.*100) 

A B 1 2 3 4 

Ilgtermiņa finanšu 

ieguldījumi  
KB.3. 5 423 161 422 4 922 719 544 500 441 878 10,17 

Līdzdalība radniecīgo 

kapitālsabiedrību kapitālā un 

vērtības samazinājums 

radniecīgo kapitālsabiedrību 

kapitālā 

KB.3.1. 3 228 963 290 2 894 222 499 334 740 791 11,57 

Līdzdalība asociēto 

kapitālsabiedrību kapitālā un 

vērtības samazinājums 

asociēto kapitālsabiedrību 

kapitālā 

KB.3.2. 104 317 712 99 217 609 5 100 103 5,14 

Ilgtermiņa noguldījumi KB.3.3. 0 317 153 506 -317 153 506 -100,00 

Ilgtermiņa noguldījumi valsts 

atbalsta ietvaros, t.sk. 

subordinētajā kapitālā 

KB.3.4. 21 758 884 0 21 758 884 x 

Ilgtermiņa aizdevumi KB.3.5. 243 607 252 160 678 792 82 928 460 51,61 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

vērtspapīros 
KB.3.6. 223 969 351 63 050 223 906 301 355 124,98 

Pārējie ilgtermiņa finanšu 

ieguldījumi  
KB.3.7. 1 529 123 047 1 435 938 253 93 184 794 6,49 

Ilgtermiņa prasības KB.3.8. 12 468 949 15 035 010 -2 566 061 -17,07 

Avansi par ilgtermiņa finanšu 

ieguldījumiem 
KB.3.9. 58 952 937 410 825 58 542 112 14 249,89 

 

KB.3.1. Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā kopējā vērtība 2011.gadā 

palielinājusies par Ls 334 740 791, salīdzinot ar 2010.gadu, galvenokārt palielinoties valsts 

budžeta iestāžu līdzdalībai radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā par 13,6%, pārrēķinot 

ieguldījuma vērtību pēc pašu kapitāla metodes. 

Būtiskas izmaiņas finanšu ieguldījumu pārrēķina rezultātā pēc pašu kapitāla metodes radušās 

pārvērtējot: 

valsts sektoram – Ekonomikas, Finanšu un Zemkopības ministrijas ieguldījumus radniecīgajās 

kapitālsabiedrībās; 

pašvaldību sektoram – Daugavpils un Jelgavas pilsētas ieguldījumus radniecīgajās 

kapitālsabiedrībās. 

Lielāko palielinājumu Ls 1 028 276 180 vērtībā jeb 92,9% apjomā no pārrēķinātās valsts 

budžeta iestāžu līdzdalības vērtības 2011.gadā Ls 1 107 183 890 vērtībā veido Ekonomikas 

ministrijas ieguldījuma AS “Latvenergo” pārrēķins pēc pašu kapitāla metodes. 

2011.gadā Ministru kabinets pieņēma lēmumu palielināt AS “Privatizācijas aģentūra” 

pamatkapitālu par Ls 250 303 449, kas izlietots valsts aizdevuma ieguldījumiem AS “Citadele 

banka” un AS “Parex banka” pamatkapitālā pamatsummas pirmstermiņa atmaksai un 

aizdevuma uzkrāto procentu samaksai, kā arī atbalstīja AS “Privatizācijas aģentūra” 

pamatkapitāla palielināšanu par Ls 20 000 000 un par Ls 19 800 000, lai no akciju emisijām 

iegūtos naudas līdzekļus ieguldītu AS “Parex banka” pamatkapitālā. 
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Pamatojoties uz trešās puses slēdzienu, AS “Privatizācijas aģentūra” 2011.gadā novērtēja 

ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazinājumu AS “Citadele banka” un AS “Parex banka” 

pamatkapitālā, kā rezultātā, Ekonomikas ministrijas ieguldījumu pārrēķinot pēc pašu kapitāla 

metodes, atzīts ilgtermiņa ieguldījuma pašu kapitālā samazinājums Ls (208 418 449) vērtībā. 

KB.3.2. Līdzdalības asociēto kapitālsabiedrību kapitālā kopējā vērtība 2011.gadā 

palielinājusies par Ls 5 100 103, galvenokārt palielinoties ministriju un centrālo valsts iestāžu 

līdzdalībai asociēto kapitālsabiedrību pašu kapitālā par 8,6 %. 

Būtiskas izmaiņas finanšu ieguldījumu pārrēķina rezultātā pēc pašu kapitāla metodes radušās, 

pārvērtējot: 

valsts sektoram – Ekonomikas un Finanšu ministrijas ieguldījumus asociētajās 

kapitālsabiedrībās; 

pašvaldību sektoram – Liepājas pilsētas ieguldījumus asociētajās kapitālsabiedrībās. 

Lielāko palielinājumu Ls 13 858 851 vērtībā no pārrēķinātās valsts budžeta iestāžu līdzdalības 

vērtības 2011.gadā Ls 12 282 946 vērtībā veido Ekonomikas ministrijas ieguldījuma AS 

“Rīgas siltums” pārrēķins pēc pašu kapitāla metodes. 

KB.3.3. Ilgtermiņa noguldījumu kopējā vērtība 2011.gadā samazinājusies par 

Ls (317 153 506). Izmaiņas veido ilgtermiņa noguldījumu reklasifikācija uz noguldījumiem 

valsts atbalsta ietvaros Ls (63 832 121) vērtībā  un ilgtermiņa noguldījumu AS “Parex banka” 

darījumu veida maiņa no noguldījumiem uz ieguldījumiem vērtspapīros Ls (419 321 385) 

vērtībā, kā arī samazinoties uzkrājumiem aktīvu vērtības samazinājumam Ls 166 000 000 

vērtībā. 

Informācija par ilgtermiņa noguldījumiem uzrādīta gada pārskata finanšu bilancē. 

KB.3.4. 2011.gada 31.decembrī atsevišķā bilances postenī uzrādīti ilgtermiņa noguldījumi 

valsts atbalsta ietvaros, t.sk. subordinētājā kapitālā, Ls 21 758 884 vērtībā, reklasificējot 

ilgtermiņa noguldījumus Ls 31 084 120 vērtībā, kam izveidoti uzkrājumi aktīvu vērtības 

samazinājumam Ls (9 325 236) vērtībā 

Informācija par ilgtermiņa noguldījumiem valsts atbalsta ietvaros uzrādīta gada pārskata 

finanšu bilancē. 

KB.3.5. Ilgtermiņa aizdevumu kopējā vērtība 2011.gadā palielinājusies par Ls 82 928 460. 

Palielinājumu galvenokārt veido valsts budžeta ilgtermiņa aizdevumu kapitālsabiedrībām un 

privātpersonām nacionālajā valūtā apjoma palielinājums Ls 182 471 044 vērtībā un 

uzkrājumu nedrošām prasībām palielinājums Ls (8 160 056) vērtībā. 

KB.3.6. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtspapīros kopējā vērtība 2011.gadā palielinājusies 

par Ls 223 906 301, kuru veido ilgtermiņa noguldījumu AS “Parex banka” darījumu veida 

maiņa no noguldījumiem uz ieguldījumiem vērtspapīros Ls 349 320 701 vērtībā, kam 

izveidoti uzkrājumi aktīvu vērtības samazinājumam Ls (125 414 400) vērtībā. 

KB.3.7. Pārējo ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kopējā vērtība 2011.gadā palielinājusies par 

Ls 93 184 794, galvenokārt palielinoties valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļiem par 

Ls 46 812 204 Labklājības ministrijai un par kapitāla un kvotu palielinājumu starptautiskajās 

finanšu institūcijās Ls 45 463 137 vērtībā Finanšu ministrijai. 

KB.3.8. Ilgtermiņa prasības pārskata gadā samazinājušās par Ls (2 566 061), galvenokārt 

Rīgas pilsētai par nekustamā īpašuma objektu nomaksas pirkuma līgumiem. 

KB.3.9. Avansu par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem vērtība 2011.gadā pieaugusi par 

Ls 58 542 112, galvenokārt par Satiksmes ministrijas avansa maksājumu Ls 57 600 000 

vērtībā par finanšu ieguldījumu AS “Air Baltic Corporation” pamatkapitālā. 

Atbilstoši Ministru kabineta lēmumiem starp Finanšu ministriju un AS „Air Baltic 

Corporation” 2011.gadā noslēgti divi aizdevuma līgumi 16 000 000 latu un 67 000 000 latu 

apmērā.  
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Pamatojoties uz Saeimas 15.12.2011. sēdē nolemto un Ministru Kabineta 13.12.2011. 

protokollēmumu Nr.74 59§ „Par AS „Air Baltic Corporation” pamatkapitāla palielināšanu” 

un Finanšu ministrijas 21.12.2011. rīkojumu Nr.630 „Par papildu apropriāciju Satiksmes 

ministrijai un apropriāciju pārdali starp Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un 

Labklājības ministriju”, Satiksmes ministrijai budžeta programmā „AS „Air Baltic 

Corporation” pamatkapitāla palielināšana” tika piešķirti valsts budžeta līdzekļi no dotācijas no 

vispārējiem ieņēmumiem 57 600 000 latu apmērā. Šie līdzekļi novirzīti AS „Air Baltic 

Corporation” valsts aizdevuma atmaksai, taču AS „Air Baltic Corporation” saistības pret 

valsti paliek spēkā līdz brīdim, kad valsts saņems īpašumā AS „Air Baltic Corporation” 

akcijas. 

Atbilstoši 22.12.2011. AS „Air Baltic Corporation” akcionāru ārkārtas pilnsapulcē 

apstiprinātajiem „Pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem” valsts Satiksmes ministrijas 

personā veica mantisko ieguldījumu AS „Air Baltic Corporation” pamatkapitālā (ieguldot no 

aizdevuma līgumiem izrietošās prasījumu tiesības pret AS „Air Baltic Corporation” 

atmaksātās aizdevuma pamatsummas apmērā). Lai pabeigtu akciju kapitāla palielināšanas 

procesu un pamatkapitāla palielināšanu reģistrētu komercreģistrā, akcionāru sapulcē 

nepieciešams apstiprināt galējo pamatkapitāla vērtību un veikt izmaiņas statūtos, šīs darbības 

saskaņojot ar Eiropas Komisijas Konkurences direktorātu. Direktorāts lēmumu par AS „Air 

Baltic Corporation” pamatkapitāla palielināšanu pieņems pēc SIA „Baltijas Aviācijas 

Sistēmas” sūdzības izskatīšanas. 

 

Apgrozāmie līdzekļi 

Apgrozāmie līdzekļi konsolidētajā bilancē 2011.gada 31.decembrī uzrādīti Ls 1 915 111 962 

vērtībā, salīdzinot 2010.gada 31.decembrī – Ls 2 273 351 600 vērtībā. Apgrozāmo līdzekļu 

vērtība 2011.gadā samazinājusies par Ls (358 239 638) jeb (15,76%). 

Informācija par apgrozāmo līdzekļu bilances posteņu sadalījumu uzrādīta gada pārskata 1. un 

5.pielikumā un finanšu bilancē. 

Krājumi (skat.KB.4.pielikumu) 

KB.4. Krājumu vērtība 2011.gadā samazinājusies par Ls (8 036 137). 
KB.4.pielikums 

Rādītāji 
Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas  

(+;-) 

Procentuālās 

izmaiņas 

(3/2*100) 

A B 1 2 3 4 

Krājumi KB.4. 389 575 018 397 611 155 -8 036 137 -2,02 

Izejvielas un materiāli  

 

32 795 287 30 530 856 2 264 431 7,42 

Nepabeigtie ražojumi un 

pasūtījumi 

 

371 669 434 033 -62 364 -14,37 

Gatavie ražojumi, pasūtījumi 

un krājumi atsavināšanai KB.4.1. 127 332 143 143 418 876 -16 086 733 -11,22 

Lauksaimniecības krājumi  

 

477 079 415 275 61 804 14,88 

Stratēģiskās rezerves KB.4.2. 6 284 297 8 663 357 -2 379 060 -27,46 

Inventārs  

 

18 185 786 18 209 516 -23 730 -0,13 

Speciālais militārais inventārs 

un speciālā militārā inventāra 

izveidošana KB.4.3. 165 430 762 151 245 160 14 185 602 9,38 

Avansa maksājumi par 

krājumiem 

 

38 697 995 44 694 082 -5 996 087 -13,42 
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KB.4.1. Būtiskākās krājumu kopējās vērtības izmaiņas pārskata periodā veido posteņa 

“Gatavie ražojumi, pasūtījumi un krājumi atsavināšanai” samazinājums, galvenokārt Rīgas 

pilsētai izslēdzot no uzskaites atsavināto nekustamo īpašumu. 

KB.4.2. Posteņa “Stratēģiskās rezerves” samazinājums galvenokārt veidojies Zemkopības 

ministrijai par Ls (1 676 546), intervences graudu realizācijas rezultātā. 

KB.4.3. Posteņa “Speciālais militārais inventārs un speciālā militārā inventāra izveidošana” 

nozīmīgākais palielinājums pārskata gadā ir Aizsardzības ministrijai Ls 14 186 927 vērtībā. 

Krājumu bilances posteņu izmaiņu detalizēti apraksti sniegti skaidrojumos par ministriju un 

centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumu. 

 

Debitori (norēķini par prasībām)(skat.KB.5.pielikumu) 

KB.5. Prasību kopējā vērtība 2011.gadā palielinājusies par Ls 7 063 200, konsolidējot 

ministriju un centrālo valsts iestāžu, pašvaldību un finanšu bilances debitoru posteņu 

atlikumus. 
KB.5.pielikums 

Rādītāji 
Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

Procentuālās 

izmaiņas 

3/2*100 

A B 1 2 3 4 

Debitori  KB.5. 105 447 387 98 384 187 7 063 200 7,18 

Prasības pret pircējiem un 

pasūtītājiem 
  19 813 649 22 830 789 -3 017 140 -13,22 

Prasības par ārvalstu finanšu 

palīdzības un Eiropas 

Savienības politiku 

instrumentu finansētajiem 

pasākumiem, izņemot 

Kohēzijas fonda projektus 

 
45 101 266 34 074 618 11 026 648 32,36 

Prasības par nodokļiem un 

nodevām  
14 992 672 12 706 412 2 286 260 17,99 

Prasības par Kohēzijas fonda 

projektiem   
5 681 624 2 951 013 2 730 611 92,53 

Uzkrātie ieņēmumi 
 

5 044 420 6 734 426 -1 690 006 -25,10 

Pārmaksātie nodokļi  
 

4 493 035 10 363 207 -5 870 172 -56,64 

Prasības pret personālu  
 

1 140 537 1 292 736 -152 199 -11,77 

Pārējās prasības    9 180 184 7 430 986 1 749 198 23,54 

Informācija par debitoriem (prasībām) uzrādīta gada pārskata 1.un 5.pielikumā un finanšu 

bilancē. 

Debitoru (prasību) bilances posteņu izmaiņu detalizēti apraksti sniegti skaidrojumos par 

ministriju un centrālo valsts iestāžu, pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču 

kopsavilkumu un finanšu bilanci. 

 

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem 

(skat.KB.6.pielikumu) 

KB.6. Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem 2011.gadā 

palielinājušies par Ls 33 337 874. 
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KB.6.pielikums 

Rādītāji 
Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā  

Izmaiņas 

(+,-) 

Procentuālās 

izmaiņas 

3/2*100 

A B 1 2 3 4 

Nākamo periodu izdevumi un 

avansi par pakalpojumiem un 

projektiem KB.6. 394 802 869 361 464 995 33 337 874 9,22 

Nākamo periodu izdevumi 

ārvalstu finanšu palīdzības un 

Eiropas Savienības politikas 

instrumentu finansētajiem 

projektiem un pasākumiem KB.6.1. 312 412 648 267 793 732 44 618 916 16,66 

Nākamo periodu izdevumi un 

avansi par pakalpojumiem KB.6.2. 82 390 221 93 671 263 -11 281 042 -12,04 

KB.6.1. Nākamo periodu izdevumu ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības 

politikas instrumentu finansētajiem projektiem un pasākumiem būtiskākais pieaugums 

pārskata periodā bijis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Satiksmes 

ministrijai un Finanšu ministrijai. 

KB.6.2. Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem pārskata periodā 

samazinājušies par Ls (11 281 042), galvenokārt Labklājības ministrijai un Izglītības un 

zinātnes ministrijai. 

Informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu nākamo periodu izdevumiem un 

avansiem par pakalpojumiem un projektiem uzrādīta gada pārskata 1. un 5.pielikumā. 

 

Īstermiņa finanšu ieguldījumi (skat.KB.7.pielikumu) 

KB.7. Īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtība 2011.gadā samazinājusies par Ls (568 526 460). 
KB.7.pielikums 

Rādītāji 
Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

Procentuālās 

izmaiņas 

3/2*100 

A B 1 2 3 4 

Īstermiņa finanšu 

ieguldījumi 
KB.7. 383 967 289 952 493 749 -568 526 460 -59,69 

Līdzdalība radniecīgo 

kapitālsabiedrību kapitālā un 

vērtības samazinājums 

kapitālsabiedrību kapitālā 

KB.7.1. 5 992 735 4 962 613 1 030 122 20,76 

Īstermiņa aizdevumi un 

ilgtermiņa aizdevumu 

īstermiņa daļa 

KB.7.2. 25 810 120 30 916 029 -5 105 909 -16,52 

Īstermiņa noguldījumi KB.7.3. 259 123 835 915 061 263 -655 937 428 -71,68 

Īstermiņa noguldījumi valsts 

atbalsta ietvaros, t.sk. 

subordinētajā kapitālā 

KB.7.4. 40 448 001 0 40 448 001 x 

Īstermiņa finanšu ieguldījumi 

vērtspapīros 
KB.7.5. 50 587 934 0 50 587 934 x 

Pārējie īstermiņa ieguldījumi KB.7.6. 2 004 664 1 550 377 454 287 29,30 

Avansi par īstermiņa finanšu 

ieguldījumiem 
 0 3 467 -3 467 -100,00 

 

Informācija par īstermiņa finanšu ieguldījumu bilances posteņu sadalījumu uzrādīta gada 

pārskata 1. un 5.pielikumā un finanšu bilancē. 
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KB.7.1. Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā vērtības pieaugumu pārskata gadā 

galvenokārt veido Rīgas pilsētas ilgtermiņa ieguldījuma pārvietošana uz īstermiņa 

ieguldījumu Ls 1 030 122 vērtībā, ņemot vērā SIA „Rīgas pilsētas lombards” kapitāla daļu 

plānoto pārdošanu. 

KB.7.2. Īstermiņa aizdevumu un ilgtermiņa aizdevumu īstermiņa daļas samazinājumu 

pārskata gadā galvenokārt ietekmēja īstermiņa aizdevumu kapitālsabiedrībām ārvalstu valūtā 

apjoma samazinājums saņemto atmaksu un aizdevumu norakstīšanas rezultātā 

Ls (22 997 928) vērtībā. 

KB.7.3. Īstermiņa noguldījumi pārskata periodā samazinājušies Ls (655 937 428) vērtībā, 

kuru veido saņemtās noguldījumu atmaksas no AS “Citadele banka” Ls 98 251 999 vērtībā, 

saņemtās noguldījumu atmaksas no AS “Parex banka” Ls 18 500 324 vērtībā, īstermiņa 

noguldījumu samazinājums Latvijas Bankā Ls 530 685 105 vērtībā, kā arī īstermiņa 

noguldījumu AS “Parex banka” darījumu veida maiņa no noguldījumiem uz ieguldījumiem 

vērtspapīros Ls 8 500 000 vērtībā. 

2011.gada 18.janvārī AS “Citadele banka” pusgadu pirms termiņa atmaksāja valsts budžeta 

noguldījumu 32,75 milj. latu (jeb 46,6 milj. eiro) vērtībā. 

Informācija par valsts budžeta noguldījumiem uzrādīta gada pārskata finanšu bilancē. 

KB.7.4. 2011.gadā atsevišķā postenī uzrādīti īstermiņa noguldījumi valsts atbalsta ietvaros, 

t.sk. subordinētajā kapitālā, reklasificējot ilgtermiņa noguldījumu īstermiņa daļu AS “Citadele 

banka” EUR – Ls 32 748 001 vērtībā un noguldot īstermiņa noguldījumu VAS “Latvijas 

Hipotēku un zemes banka” Ls 50 000 000 vērtībā, kam izveidots uzkrājums aktīvu vērtības 

samazinājumam Ls 42 300 000 vērtībā. 

Informācija par noguldījumiem valsts atbalsta ietvaros uzrādīta gada pārskata finanšu bilancē. 

KB.7.5. Pārskatā gadā uzskaitīti īstermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros, kas izveidojušies 

ilgtermiņa noguldījumu īstermiņa daļas un īstermiņa noguldījumu AS “Parex banka” darījumu 

veida maiņa no noguldījumiem uz ieguldījumiem vērtspapīros rezultātā Ls 78 500 684 

vērtībā, kam izveidoti uzkrājumi aktīvu vērtības samazinājumam Ls 28 185 600 vērtībā.  

KB.7.6. Pārējie īstermiņa ieguldījumi pārskata periodā palielinājušies par Ls 454 287. 

Palielinājumu galvenokārt veido Limbažu novada ieguldījums Latu rezerves fondā Ls 

750 000 vērtībā un Zemkopības ministrijas ieguldījumu Latu rezerves fondā samazinājums 

Ls (145 517) vērtībā. 

Informācija par īstermiņa  finanšu ieguldījumiem uzrādīta gada pārskata 1. un 5.pielikumā un 

finanšu bilancē. 

 

Naudas līdzekļi (skat.KB.8.pielikumu) 

KB.8. 2011.gadā šī bilances posteņa vērtība palielinājusies par Ls 177 921 885. Naudas 

līdzekļu bilances posteņa izmaiņas galvenokārt veido valsts budžeta līdzekļu Latvijas Bankā 

pieaugums Ls 186 628 781 vērtībā un termiņnoguldījumu samazinājums Ls (111 733 071) 

vērtībā, samazinoties speciālā budžeta līdzekļu atlikumam. 
KB.8.pielikums 

Rādītāji 
Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 
Izmaiņas (+;-) 

Procentuālās 

izmaiņas 

(3/2*100) 

A B 1 2 3 4 

Naudas līdzekļi KB.8. 641 319 399 463 397 514 177 921 885 38,40 

Kase   638 313 577 739 60 574 10,48 

Norēķinu konti Valsts 

kasē vai kredītiestādēs   
532 415 797 242 785 461 289 630 336 119,29 
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Rādītāji 
Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata perioda 

sākumā 
Izmaiņas (+;-) 

Procentuālās 

izmaiņas 

(3/2*100) 

A B 1 2 3 4 

Termiņnoguldījumi   108 141 818 219 874 889 -111 733 071 -50,82 

Nauda ceļā   123 471 159 425 -35 954 -22,55 

 

Informācija par valsts un pašvaldību naudas līdzekļiem uzrādīta gada pārskata 1.un 

5.pielikumā un finanšu bilancē.  

 

Pašu kapitāls (skat.KB.9.pielikumu) 

KB.9. 2011.gadā šī bilances posteņa vērtība palielinājusies par Ls 34 636 461 un 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tā nav būtiski mainījusies. 
KB.9.pielikums 

Rādītāji 
Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas  

(+;-) 

Procentuālās 

izmaiņas 

(3/2*100) 

A B 1 2 3 4 

Pašu kapitāls KB.9. 7 492 702 340 7 458 065 879 34 636 461 0,46 

Rezerves 
 

1 652 306 629 1 659 359 404 -7 052 775 -0,43 

Budžeta izpildes rezultāti 
 

5 840 395 711 5 798 706 475 41 689 236 0,72 

Iepriekšējo pārskata gadu 

budžeta izpildes rezultāts  
4 710 093 421 5 578 918 772 -868 825 351 -15,57 

Pārskata gada budžeta 

izpildes rezultāts 
KB.9.1. 1 130 302 290 219 787 703 910 514 587 414,27 

 

KB.9.1. Lielākais pozitīvais budžeta izpildes rezultāts 2011.gadā ir Ekonomikas ministrijai Ls 

293 147 822 vērtībā, Zemkopības ministrijai Ls 165 180 328 vērtībā un Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai Ls 91 017 188 vērtībā, kā arī Jūrmalas pilsētai Ls 14 773 754 

un Daugavpils pilsētai Ls 10 010 726 vērtībā. 

Informācija par valsts un pašvaldību pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņām uzrādīta gada 

pārskata 1., 5., 4. un 8.pielikumā un finanšu bilancē. 

 

Uzkrājumi (skat.KB.10.pielikumu) 

KB.10. 2011.gadā šī bilances posteņa vērtība palielinājusies par Ls 532 763. 
KB.10.pielikums 

Rādītāji 
Piezīmes 

Nr. 

 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas  

(+;-) 

Procentuālās 

izmaiņas 

(3/2*100) 

A B 1 2 3 4 

Uzkrājumi paredzamajām 

saistībām 
KB.10. 13 336 311 12 803 548 532 763 4,16 

 

Informācija par valsts un pašvaldību uzkrājumiem uzrādīta gada pārskata 1. un 5.pielikumā. 

 

Kreditori (saistības) 

2011.gadā šī bilances posteņa vērtība palielinājusies par Ls 511 592 803 jeb 6,58 %. 

Informācija par valsts un pašvaldību kreditoriem (saistībām) uzrādīta gada pārskata 1.un 

5.pielikumā un finanšu bilancē. 
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Ilgtermiņa saistības (skat.KB.11.pielikumu) 

KB.11. 2011.gadā šī bilances posteņa vērtība palielinājusies par Ls 277 099 159. 
KB.11.pielikums 

Rādītāji 
Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas 

(+,-) 

Procentuālās 

izmaiņas 

3/2*100 

A B 1 2 3 4 

Ilgtermiņa saistības  KB.11. 6 597 132 742 6 320 033 583 277 099 159 4,38 

Ilgtermiņa aizņēmumi KB.11.1. 3 404 925 036 3 642 753 946 -237 828 910 -6,53 

Emitēto obligāciju un citu 

parāda vērtspapīru ilgtermiņa 

daļa 

KB.11.2. 1 280 773 256 982 374 577 298 398 679 30,38 

Ilgtermiņa saistības par 

saņemtajiem avansiem 
 273 790 294 070 -20 280 -6,90 

Ilgtermiņa parādi 

piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 

 300 789 959 294 129 362 6 660 597 2,26 

Ilgtermiņa uzkrātās saistības KB.11.3. 66 544 021 48 736 812 17 807 209 36,54 

Ilgtermiņa nākamo periodu 

ieņēmumi 
KB.11.4. 179 065 428 76 113 264 102 952 164 135,26 

Ilgtermiņa saistības par 

struktūrfondu projektiem 
KB.11.5. 64 962 0 64 962 x 

Ilgtermiņa saistības par 

Eiropas Savienības piešķirto 

Kohēzijas fonda projektu 

finansējumu 

KB.11.6. 3 575 241 382 631 3 192 610 834,38 

Ilgtermiņa saistības par 

pārējiem Eiropas Savienības 

finansētajiem projektiem un 

ārvalstu finanšu palīdzību 

KB.11.7. 1 603 441 129 395 1 474 046 1 139,18 

Pārējās ilgtermiņa saistības  1 359 517 608 1 275 119 526 84 398 082 6,62 

 

Informācija par ilgtermiņa saistību bilances posteņu sadalījumu uzrādīta gada pārskata 1. un 

5.pielikumā un finanšu bilancē. 

KB.11.1. Ilgtermiņa aizņēmumu vērtība pārskata gadā samazinājusies par Ls (237 828 910).  

Izmaiņas galvenokārt veido ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļas pārklasifikācija 

Ls 255 727 923 vērtībā un parāda portfeļa atvasināto finanšu instrumentu valūtas pārvērtēšana 

Ls (83 709 357) vērtībā. Salīdzinājumā ar 2010.gada 31.decembri parāda portfeļa atvasināto 

finanšu instrumentu valūtas darījumu vērtība palielinājusies par Ls 71 182 846. Saņemto 

aizņēmumu parāda valūtu atklātās pozīcijas samazināšanai Valsts kase izmanto valūtu 

nākotnes pirkšanas darījumus (fx forward) un valūtu un procentu likmju mijmaiņas darījumus 

(CCIRS). Šie darījumi ir piesaistīti valūtu tīrajam parādam un valūtu kursu svārstību rezultātā, 

mainoties procentu likmju un valūtu mijmaiņas darījumu patiesai vērtībai, mainās valsts tīrais 

parāds pretējā virzienā. 2011.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu šo darījumu vērtība 

palielinājās, jo pieauga ASV dolāra, Lielbritānijas mārciņas un Japānas jenas vērtība pret eiro. 

Valsts un pašvaldību parāda sadalījums pa finanšu instrumentiem un atlikušajiem termiņiem 

uzrādīts gada pārskata 9. un 10.pielikumā. 

KB.11.2. Emitēto obligāciju un citu parāda vērtspapīru ilgtermiņa daļas vērtība 2011.gadā 

palielinājusies par Ls 298 398 679, galvenokārt palielinoties ilgtermiņa ārējā parāda valsts 

vērtspapīru apjomam Ls 267 426 926 vērtībā.  

Valsts budžeta parāda saistību pārskats sadalījumā pēc kreditora tipa uzrādīts gada pārskata 

finanšu bilancē. 
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Valsts parāda sadalījums pa finanšu instrumentiem un atlikušajiem termiņiem uzrādīts gada 

pārskata 9.pielikumā. 

KB.11.3. Ilgtermiņa uzkrātās saistības 2011.gadā palielinājušās par Ls 17 807 209. 

Palielinājumu veido ilgtermiņa uzkrāto saistību pieaugums Rīgas pilsētai par aprēķinātiem 

uzkrātiem procentiem par Deutsche Bank ieskaitīto finansējumu Dienvidu tilta būvniecībai un 

mijmaiņas darījuma ar Deutche Bank uzkrātā summa. 

KB.11.4. Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 2011.gadā palielinājušies par Ls 102 952 164, 

galvenokārt par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ietvaros saņemtajiem un projektu 

realizācijai neizmantotajiem Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu līdzekļiem Ls 26 132 163 

vērtībā. 

KB.11.5. Ilgtermiņa saistību vērtība par struktūrfondu projektiem 2011.gada beigās uzrādīta 

Ls 64 962 vērtībā. Lielākās izmaiņas šajā bilances postenī radušās Kultūras ministrijai par 

J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas ēkas bēniņu izbūvi un, konsolidējot ministriju un 

centrālo valsts iestāžu, pašvaldību un finanšu bilances kreditoru  posteņu atlikumus.  

KB.11.6. Ilgtermiņa saistības par ES piešķirto Kohēzijas fonda projektu finansējumu pārskata 

gādā pieaugušas par Ls 3 192 610, galvenokārt Satiksmes ministrijai Ls 1 725 358 vērtībā, kā 

arī konsolidējot ministriju un centrālo valsts iestāžu, pašvaldību un finanšu bilances kreditoru  

posteņu atlikumus.  

KB.11.7. Ilgtermiņa saistības par pārējiem Eiropas Savienības finansētajiem projektiem un 

ārvalstu finanšu palīdzību salīdzinājumā ar  2010.gadu pieaugušas par Ls 1 474 046. Lielākās 

izmaiņas bilances postenī radušās konsolidējot ministriju un centrālo valsts iestāžu, 

pašvaldību un finanšu bilances kreditoru  posteņu atlikumus. 

 

Īstermiņa saistības (skat.KB.12.pielikumu) 

KB.12. 2011.gadā šī bilances posteņa vērtība palielinājusies par Ls 234 493 644. 
KB.12.pielikums 

Rādītāji 
Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas  

(+;-) 

Procentuālās 

izmaiņas 

(3/2*100) 

A B 1 2 3 4 

Īstermiņa saistības  KB.12. 1 690 180 975 1 455 687 331 234 493 644 16,11 

Īstermiņa aizņēmumi un 

ilgtermiņa aizņēmumu 

īstermiņa daļa 

KB.12.1. 263 402 813 21 432 949 241 969 864 1 128,96 

Saņemtie īstermiņa 

noguldījumi 
KB.12.2. 51 059 719 60 239 332 -9 179 613 -15,24 

Emitēto obligāciju un citu 

parāda vērtspapīru īstermiņa 

daļa 

KB.12.3. 262 443 546 374 651 678 -112 208 132 -29,95 

Īstermiņa saistības pret 

piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 

KB.12.4. 60 433 461 78 851 889 -18 418 428 -23,36 

Īstermiņa saistības par 

saņemtajiem avansiem 
KB.12.5. 5 831 873 3 730 637 2 101 236 56,32 

Īstermiņa uzkrātās saistības KB.12.6. 244 529 037 176 013 664 68 515 373 38,93 

Īstermiņa saistības par ārvalstu 

finanšu palīdzību un Eiropas 

Savienības politikas 

instrumentu finansētajiem 

pasākumiem 

KB.12.7. 222 517 584 302 400 385 -79 882 801 -26,42 
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Rādītāji 
Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda 

beigās 

Pārskata 

perioda 

sākumā 

Izmaiņas  

(+;-) 

Procentuālās 

izmaiņas 

(3/2*100) 

A B 1 2 3 4 

Norēķini par darba samaksu un 

ieturējumiem (izņemot 

nodokļus) 

KB.12.8. 12 140 271 14 552 576 -2 412 305 -16,58 

Nodokļi un sociālās 

apdrošināšanas maksājumi 
KB.12.9. 16 079 987 12 962 059 3 117 928 24,05 

Pārējās īstermiņa saistības KB.12.10. 345 244 318 242 124 635 103 119 683 42,59 

Nākamo periodu ieņēmumi KB.12.11. 206 498 366 168 727 527 37 770 839 22,39 

 

Informācija par īstermiņa saistību bilances posteņu sadalījumu uzrādīta gada pārskata 1. un 

5.pielikumā un finanšu bilancē. 

KB.12.1. Īstermiņa aizņēmumu un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļas vērtība pārskata 

gadā pieaugusi par Ls 241 969 864. Izmaiņas galvenokārt veido ilgtermiņa aizņēmumu 

īstermiņa daļas pārklasifikācija Ls 255 727 923 vērtībā. 

Valsts un pašvaldību parāda sadalījums pa finanšu instrumentiem un atlikušajiem termiņiem 

uzrādīts gada pārskata 9. un 10.pielikumā. 

KB.12.2. Saņemto īstermiņa noguldījumu vērtība 2011.gadā samazinājusies par 

Ls (9 179 613), samazinoties Eiropas investīciju fonda noguldījumiem. 

KB.12.3. Emitēto obligāciju un citu parāda vērtspapīru īstermiņa daļas vērtība 2011.gadā 

samazinājusies par Ls (112 208 132). Samazinājumu galvenokārt veido emitēto īstermiņa 

valsts vērtspapīru  bilances posteņa atlikuma samazinājums. 

Informācija par valsts emitētām obligācijām un citiem parāda vērtspapīriem uzrādīta gada 

pārskata finanšu bilancē. 

Valsts un pašvaldību parāda sadalījums pa finanšu instrumentiem un atlikušajiem termiņiem 

uzrādīts gada pārskata 9. pielikumā. 

KB.12.4. Īstermiņa saistību pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem vērtība 2011.gadā 

samazinājusies par Ls (18 418 428), galvenokārt par saistību pret radniecīgajām 

kapitālsabiedrībām samazinājumu Satiksmes ministrijai Ls (21 754 296) vērtībā. 

KB.12.5. Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem pārskata gadā palielinājušās par Ls 

2 101 236, galvenokārt pieaugot Veselības ministrijas saistībām Ls 1 268 553 apmērā, t.sk. 

par neizpildītiem maksas pakalpojumiem. 

KB.12.6. Īstermiņa uzkrātās saistības 2011.gadā pieaugušas par Ls 68 515 373, galvenokārt 

par uzkrātajiem procentu izdevumiem par atvasinātajiem finanšu instrumentiem un valsts 

iekšējā aizņēmuma vērtspapīriem.  

KB.12.7. Īstermiņa saistību par ārvalstu finanšu palīdzību un ES politiku instrumentu 

finansētajiem pasākumiem vērtība 2011.gadā samazinājusies par Ls (79 882 801), tai skaitā 

finanšu bilancē – par Ls (82 318 202). 

Saistību samazinājums  skaidrojams ar to, ka 2011.gadā pieauga ES projektu progress, līdz ar 

to strauji palielinājās maksājumu apjoms finansējuma saņēmējiem. Salīdzinoši ar ES fondu 

līdzekļu apguvi 2010.gadā, kad no ES līdzekļiem izmaksāta kopsumma Ls 265 688 879 (EUR 

378 041 216) apmērā, savukārt  2011.gadā jau Ls 452 110 079 (EUR 643 294 687). Šo 

summu veido izmaksas no ERAF Ls 226 129 746 (EUR 321 753 641) vērtībā,  no KF Ls 

124 624 609 (EUR 177 324 843) vērtībā un no ESF Ls 101 355 724 (EUR 144 216 203) 

vērtībā. 
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KB.12.8. Norēķinu par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) vērtība 2011.gadā 

samazinājusies par Ls (2 412 305), galvenokārt samazinoties neizmaksātās darba algas 

apjomam par 2011.gada decembri. 

KB.12.9. Saistības par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem 2011.gada beigās 

palielinājušās par Ls 3 117 928, t.sk. valsts iestādēm par Ls 4 406 249, pašvaldību iestādēm 

saistības samazinājušās par Ls (1 289 875). 

KB.12.10. Pārējās īstermiņa saistības 2011.gadā palielinājušās par Ls 103 119 683, 

galvenokārt par Valsts kases klientu naudas līdzekļu atlikumiem Valsts kases kontos. 

KB.12.11. Nākamo periodu ieņēmumu vērtība 2011.gadā palielinājusies par Ls 37 770 839, 

galvenokārt par saņemto Eiropas Savienības finansējumu projektiem un Klimata pārmaiņu 

finanšu instrumenta ietvaros saņemtajiem līdzekļiem. 

 

Zembilance (skat. KB.13.pielikumu) 
KB.13.pielikums 

Rādītājs 
Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata perioda 

sākumā  

Izmaiņas 

(+,-) 

Procentuālās 

izmaiņas 

3/2*100 

A B 1 2 3 4 

Zembilance      

Nomātie aktīvi KB.13.1. 46 524 156 44 758 068 1 766 088 3,95 

Zembilances aktīvi  KB.13.2. 173 876 121 126 335 663 47 540 458 37,63 

Iespējamie aktīvi  35 656 849 24 779 942 10 876 907 43,89 

Prasības par dividendēm un 

saņemamie maksājumi par 

kapitāla daļu izmantošanu  

35 005 400 31 481 34 973 919 111 095,32 

Saņemamās soda naudas un 

kavējuma naudas  
12 687 305 11 129 816 1 557 489 13,99 

Prasības par prettiesiskā 

ceļā atsavinātiem aktīviem  
1 682 783 1 750 743 -67 960 -3,88 

Citi zembilances aktīvi  80 706 840 88 643 681 -7 936 841 -8,95 

Atvasinātie finanšu 

instrumenti  
8 136 944 0 8 136 944 x 

Zembilances pasīvi KB.13.3. 3 167 438 329 2 758 465 793 408 972 536 14,83 

Nākotnes maksājumi 

saskaņā ar līgumiem, kas 

noslēgti par ārvalstu finanšu 

palīdzības un Eiropas 

Savienības politiku 

instrumentu finansētajiem 

projektiem  

1 582 187 346 1 356 480 178 225 707 168 16,64 

Nākotnes maksājumi 

saskaņā ar līgumiem un 

vadības lēmumiem par 

pamatlīdzekļu iegādi, 

izņemot tos, kas slēgti par 

ārvalstu finanšu palīdzības 

un Eiropas Savienības 

politikas instrumentu 

finansētajiem projektiem  

4 843 334 7 417 238 -2 573 904 -34,70 

Saņemtie, bet neapmaksātie 

avansa rēķini  
3 006 932 1 772 921 1 234 011 69,60 

Nākotnes nomas maksājumi  150 122 113 154 829 080 -4 706 967 -3,04 

Nākotnes saistības  637 868 742 713 429 121 -75 560 379 -10,59 
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Rādītājs 
Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

perioda beigās 

Pārskata perioda 

sākumā  

Izmaiņas 

(+,-) 

Procentuālās 

izmaiņas 

3/2*100 

A B 1 2 3 4 

Izsniegtie galvojumi  212 966 858 144 822 325 68 144 533 47,05 

Citas zembilances saistības  575 606 024 377 604 774 198 001 250 52,44 

Atvasinātie finanšu 

instrumenti  
836 980 2 110 156 -1 273 176 -60,34 

Zembilances sadalījums uzrādīts gada pārskata 1., 5.pielikumā un finanšu bilancē.  

KB.13.1. Nomāto aktīvu kopējā vērtība pārskata periodā palielinājusies par Ls 1 766 088 un 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nav būtiski mainījusies. 

KB.13.2. Zembilances aktīvu kopējā vērtība pārskata gadā palielinājusies par Ls 47 540 458, 

galvenokārt pieaugot zembilances aktīva “Prasības par dividendēm un saņemamie maksājumi 

par kapitāla daļu izmantošanu” vērtībai, t.sk. par Ekonomikas ministrijas uzrādītajām 

prasībām par dividendēm un saņemamiem maksājumiem par kapitāla daļu izmantošanu Ls 

35 005 400 vērtībā. Zembilances aktīvu sastāvā uzrādītas iespējamās prasības par Forward 

darījumu pozīciju Ls 8 136 944 vērtībā. Salīdzinot ar 2010.gada 31.decembri, Forward 

darījumu pozīcija palielinājusies par Ls 9 759 388, galvenokārt par 2011.gada martā 

noslēgtajiem valsts budžeta Forward līgumiem. 

KB.13.3. Zembilances pasīvu kopējā vērtība pārskata gadā palielinājusies par Ls 408 579 746. 

Palielinājumu galvenokārt veido zembilances pasīva “Nākotnes maksājumi saskaņā ar 

līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politiku 

instrumentu finansētajiem projektiem” pieaugums par Ls 225 707 168, t.sk. Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai – par Ls 170 304 980, Izglītības un zinātnes 

ministrijai – par Ls 351 618 514 Valsts izglītības attīstības aģentūras noslēgto īgumu 

rezultātā, Zemkopības ministrijai – par Ls 40 520 757. 

Zembilances pasīva kopējās izmaiņas pārskata gadā ietekmēja arī zembilances pasīvu “Citas 

zembilances saistības” palielinājums Ls 197 684 156 vērtībā, “Izsniegtie galvojumi” 

palielinājums Ls 68 068 836 vērtībā, kā arī zembilances pasīva “Nākotnes saistības” 

samazinājums Ls (75 560 379) vērtībā. 

 

 

Notikumi pēc bilances datuma 

 

Valsts interešu nodrošināšanu AS „Air Baltic Corporation”, tai skaitā valsts ieguldījumu 

sabiedrībā, un AS „Air Baltic Corporation” turpmāko darbību, varētu ietekmēt šādi galvenie 

riski:  

• tiesvedības riski, kas saistīti ar kreditoru prasījumiem; 

• tiesvedības riski, kas saistīti ar SIA „Baltijas Aviācijas Sistēmas” prasījumiem pret valsti 

par AS „Air Baltic Corporation” akciju iegādi no AS „Latvijas Krājbanka”; 

• neskaidra īpašuma tiesību struktūra, kas kavē investoru piesaisti. 

 

2012.gada 15.februārī AS “Citadele banka” pirms termiņa Finanšu ministrijai atmaksāja 

atlikušo noguldījumu EUR 46,6 miljonu vērtībā. AS “Citadele banka” ir atmaksājusi Finanšu 

ministrijai visu valsts termiņnoguldījumu. 

2012.gada februārī AS “Parex banka” atmaksāja Finanšu ministrijai ieguldījumus 8,0 milj. 

latu vērtībā, t.sk., 5,1 miljonus no iepriekš veiktā ieguldījuma bankā un 2,9 milj. procentu 

maksājumos par valsts atbalsta izmantošanu. 
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Ievērojot 2011.gadā pieņemtos Ministru kabineta rīkojumus un lēmumus un akcionāru 

sapulces lēmumu par labprātīgu atteikšanos no bankas izsniegtās kredītiestādes licences AS 

“Parex banka” vērsās Finanšu un kapitāla tirgus komisijā un 2012.gada 15.martā Finanšu un 

kapitāla tirgus komisija atbalstīja AS “Parex banka” lūgumu par labprātīgu atteikšanos no 

kredītiestādes licences un pieņēma bankai pozitīvu lēmumu par licences anulēšanu. 2012. 

gada 8.maijs iezīmē būtisku pavērsienu AS “Parex banka” darbībā: pēc statusa un nosaukuma 

maiņas banka uzsāk darbu kā profesionāls problemātisko aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums - 

akciju sabiedrība “Reverta”.  

2009.gadā Latvijas Republikas valdība nolēma, ka valstij piederošā VAS “Latvijas Hipotēku 

un zemes banka” nākotnē strādās tikai kā attīstības banka, palīdzot attīstīt Latvijai un tās 

cilvēkiem konkrētajā brīdī svarīgas nozares ar mērķi uzlabot ekonomikas efektivitāti un līdz 

ar to arī iedzīvotāju dzīves līmeni. 2010.gadā bankas akcionārs Latvijas Republikas valdība 

Finanšu ministrijas personā palielināja valsts kapitālu par 70,28 milj.latu. Bankas akcionārs ir 

nosūtījis notifikāciju Eiropas Komisijai par iepriekšminēto pamatkapitāla palielinājumu. 

2012.gada 26.janvārī no Eiropas Komisijas ir saņemts pagaidu apstiprinājums Latvijas valsts 

veiktajiem atbalsta pasākumiem bankai. VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” darbības 

turpināšanas nosacījumi ir atkarīgi no Eiropas Komisijas galīgā lēmuma gan par veikto 

kapitāla palielinājumu, gan par plānoto kapitāla palielinājumu, kā arī par pieejamo finanšu 

atbalstu likviditātes nodrošināšanai. Lai mazinātu nenoteiktību attiecībā uz bankas darbības 

turpināšanu un lai nodrošinātu sekmīgu bankas pārveides procesu, bankai atbilstoši Ministru 

kabineta apstiprinātajai pārdošanas stratēģijai ir pieejams finanšu atbalsts, kura formu un 

apmēru ir apstiprinājis Ministru kabinets un tas ir paredzēts “Likumā par valsts budžetu 

2012.gadam”. 

2012.gada 19.jūnijā Ministru kabinets lēma par subordinētā kapitāla bāzes nodrošināšanu 

VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” noslēdzot pāratjaunojuma līgumu valsts 

noguldījumiem kredītiestādē par 21,08 milj.latu (30 milj.eiro). 

2012.gada 21.jūnijā Saeima piekrita, ka Finanšu ministrija palielina valstij piederošās  VAS 

„Latvijas Hipotēku un zemes banka” pamatkapitālu par 25 milj. latu saskaņā ar likumā  „Par 

valsts budžetu 2012.gadam” 14.pantā noteikto.  
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