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Skaidrojums valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības 
pārskatam 

 
Galvenās uzskaites metodes 

 
Valsts kases valsts budžeta finanšu vadības pamatdarbība (turpmāk - pamatdarbība) ir 

valsts pamatbudžeta izpildes un finanšu uzskaites organizēšana. 
Valsts kases pārskata gada ieĦēmumus un izdevumus no valsts budžeta finanšu darbības 

darījumiem Valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības pārskatā (turpmāk - pārskats 
par darbības finansiālajiem rezultātiem) uzrāda atsevišėi, tos klasificējot pēc to ekonomiskās 
būtības, atsevišėi nodalot procentu ieĦēmumus, komisijas ieĦēmumus, valūtas darījumu 
ieĦēmumus un izdevumus, ieĦēmumus un izdevumus no darījumiem ar vērtspapīriem un 
citiem finanšu instrumentiem, kā arī pārējos finanšu darbības ieĦēmumus un izdevumus. 

 
Paskaidrojumi finansiālās darbības pārskatam 

 
Valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības pārskata paskaidrojuma pielikumos 

informācija uzrādīta latos. 
Paskaidrojuma pielikuma numurus un piezīmes numuru veido pārskata koda numuram 

pievienojot apzīmējumu „FF”. 
 

IeĦēmumi no pamatdarbības (valsts budžeta ieĦēmumi) 
 

IeĦēmumos no pamatdarbības uzrāda valsts pamatbudžeta ieĦēmumus, kas noteikti 
likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam”. 

2012.gadā ieĦēmumi no pamatdarbības ir Ls 3 539 207 615 apmērā jeb 104,2 % 
salīdzinājumā ar ieĦēmumiem no pamatdarbības 2011.gadā (skat. FF.A1.pielikumu). 

FF.A1.pielikums 

Piezīmes 
Nr. 

Rādītājs 
Pārskata 
periods 

Iepriekšējais 
pārskata 
periods 

IzmaiĦas 
(+,–) 
(1-2) 

Procentuālās 
izmaiĦas 
(3/2*100) 

A B 1 2 3 4 

FF.A1. IeĦēmumi no pamatdarbības 3 539 207 615 3 397 401 402 141 806 213 4,17 

FF.A1.1. NodokĜu ieĦēmumi 2 139 954 641 1 880 730 107 259 224 534 13,78 
FF.A1.2. NenodokĜu ieĦēmumi 388 517 332 307 528 270 80 989 062 26.34 

FF.A1.2.1. 
procentu ieĦēmumi no Valsts 

kases valsts budžeta finanšu 
vadības pamatdarbības 

52 541 541 73 241 837 -20 700 296 -28,26 

 
saĦemtās soda naudas no 

Valsts kases valsts budžeta finanšu 
vadības pamatdarbības 

44 735 46 975 -2 240 -4,77 

 
citi valsts budžeta nenodokĜu 

ieĦēmumi 
335 931 056 234 239 458 101 691 598 43,41 

FF.A1.3. 
Maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieĦēmumi 

58 593 148 55 375 336 3 217 812 5,81 

FF.A1.4. Ārvalstu finanšu palīdzība 768 123 072 743 969 728 24 153 344 3,25 

FF.A1.4.1. 
ārvalstu finanšu palīdzība 
budžetam 

697 800 391 676 695 285 21 105 106 3,12 

FF.A1.4.2. 
ārvalstu finanšu palīdzība 
budžeta iestāžu ieĦēmumos 

70 322 681 67 274 443 3 048 238 4,53 

FF.A1.5. Transferti 176 252 809 228 183 052 -51 930 243 -22,76 
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Piezīmes 
Nr. 

Rādītājs 
Pārskata 
periods 

Iepriekšējais 
pārskata 
periods 

IzmaiĦas 
(+,–) 
(1-2) 

Procentuālās 
izmaiĦas 
(3/2*100) 

A B 1 2 3 4 

 
transferti starp valsts 
struktūrām, izĦemot 
komersantus 

174 292 798 228 124 494 -53 831 696 -23,60 

 
transferti starp padotības 
iestādēm 

1 919 217 0 1 919 217 100,00 

 
transferti starp vispārējās 
valdības struktūrām, izĦemot 
komersantus 

40 794 58 558 -17 764 -30,34 

FF.A1.6. Ziedojumi un dāvinājumi 49 657 0 49 657 100,00 
FF.A1.8. Citi ieĦēmumi no pamatdarbības 7 716 956 181 614 909 -173 897 953 -95,75 

 
 

FF.A1.1. NodokĜu ieĦēmumi 
 

NodokĜu ieĦēmumi šajā pārskatā uzrādīti saskaĦā ar naudas plūsmas principu. 
2012.gadā nodokĜu ieĦēmumi ir Ls 2 139 954 641 apmērā jeb 113,8 % salīdzinājumā ar 

nodokĜu ieĦēmumiem 2011.gadā. 
Detalizēta informācija par valsts pamatbudžeta nodokĜu ieĦēmumiem uzrādīta 

saimnieciskā gada pārskata 13.pielikumā un skaidrojumā par valsts pamatbudžeta un speciālā 
budžeta izpildi. 

 
FF.A1.2. NenodokĜu ieĦēmumi 

 
NenodokĜu ieĦēmumus, kas saistīti ar Valsts kases valsts budžeta finanšu darbību- 

procentu ieĦēmumus un saĦemamās soda naudas no Valsts kases finanšu darbības, uzskaita 
pēc uzkrāšanas principa un detalizētu informāciju uzrāda FF.A1.2.1.pielikumā. 

NenodokĜu ieĦēmumus, kas nav saistīti ar Valsts kases valsts budžeta finanšu darbību, 
uzskaita pēc naudas plūsmas principa un detalizēta informācija par pārējiem valsts 
pamatbudžeta nenodokĜu ieĦēmumiem uzrādīta saimnieciskā gada pārskata 13.pielikumā un 
skaidrojumā par valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi. 

2012.gadā nenodokĜu ieĦēmumi ir Ls 388 517 332 apmērā jeb 126,3 % salīdzinājumā ar 
nenodokĜu ieĦēmumiem 2011.gadā, t.sk: 
• procentu ieĦēmumi no Valsts kases valsts budžeta finanšu vadības pamatdarbības 

Ls 52 541 541 apmērā jeb 71,7 % salīdzinājumā ar procentu ieĦēmumiem 2011.gadā 
(skat. FF.A1.2.1.pielikumu); 

• saĦemtās soda naudas no Valsts kases valsts budžeta finanšu vadības pamatdarbības 
Ls 44 735 apmērā jeb 95,2 % no saĦemtās soda naudas apmēra 2011.gadā; 

• citi valsts pamatbudžeta nenodokĜu ieĦēmumi 2012.gadā Ls 335 931 056 apmērā jeb 
143,4 % no citu nenodokĜu ieĦēmumu apmēra 2011.gadā. 

FF.A1.2.1.pielikums 

Piezīmes 
Nr. 

Rādītājs 
Pārskata 
periods 

Iepriekšējais 
pārskata 
periods 

IzmaiĦas 
(+,–) 
(1-2) 

Procentuālās 
izmaiĦas 
(3/2*100) 

A B 1 2 3 4 

FF.A1.2.1. 
Procentu ieĦēmumi no Valsts kases 
valsts budžeta finanšu vadības 
pamatdarbības 

52 541 541 73 241 837  -20 700 296 -28,26 

 
procentu ieĦēmumi no atvasināto 
finanšu instrumentu rezultāta 

1 986 441 3 321 132  -1 334 691 -40,19 
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Piezīmes 
Nr. 

Rādītājs 
Pārskata 
periods 

Iepriekšējais 
pārskata 
periods 

IzmaiĦas 
(+,–) 
(1-2) 

Procentuālās 
izmaiĦas 
(3/2*100) 

A B 1 2 3 4 

 
procentu ieĦēmumi par Valsts kases 
noguldījumiem 

4 046 983 37 605 408  -33 558 425 -89,24 

 
procentu ieĦēmumi par izsniegtajiem 
valsts aizdevumiem 

19 250 664 27 780 356  -8 529 692 -30,70 

 
procentu ieĦēmumi par izsniegtajiem 
valsts galvojumiem 

1 385 542 1 406 737  -21 195 -1,51 

 
procentu ieĦēmumi par kontu 
atlikumiem 

1 702 364 1 523 995 178 369 11,70 

 
procentu ieĦēmumi par emitēto valsts 
vērtspapīru prēmijas daĜu 

1 329 596 1 397 114  -67 518 -4,83 

 
procentu ieĦēmumi par Valsts kases 
ieguldījumiem rezidentu parāda 
vērtspapīros 

22 706 291 207 095 22 499 196 10 864,19 

 
procentu ieĦēmumi par Valsts kases 
ieguldījumiem nerezidentu parāda 
vērtspapīros 

133 660 0 133 660 100,00 

 
Detalizēta informācija par valsts pamatbudžeta nenodokĜu ieĦēmumiem uzrādīta 

saimnieciskā gada pārskata 13.pielikumā un skaidrojumā par valsts pamatbudžeta un speciālā 
budžeta izpildi. 

 
FF.A1.2.1. Salīdzinājumā ar 2011.gadu procentu ieĦēmumi no Valsts kases valsts 

budžeta finanšu vadības pamatdarbības ir samazinājušies Ls 20 700 296 vērtībā. IzmaiĦas 
galvenokārt veido AS „Reverta” izvietoto EUR depozītu konvertācija uz ieguldījuma 
vērtspapīriem 2011.gada 29.decembrī, kas attiecīgi samazināja procentu ieĦēmumus par 
Valsts kases noguldījumiem un palielināja procentu ieĦēmumus par Valsts kases 
ieguldījumiem rezidentu parāda vērtspapīros, kā arī 2012.gadā procentu likmes starpbanku 
tirgū būtiski samazinājās attiecībā pret 2011.gadu, kas samazināja procentu ieĦēmumus no 
Valsts kases noguldījumiem, aizdevumiem un kontu atlikumiem. 

 
FF.A1.3. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieĦēmumi 

 
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieĦēmumi šajā pārskatā uzrādīti saskaĦā ar naudas 

plūsmas principu. 
2012.gadā maksas pakalpojumu un citi pašu ieĦēmumi ir Ls 58 593 148 apmērā jeb 

105,8 % salīdzinājumā ar maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieĦēmumiem 2011.gadā. 
Detalizēta informācija par valsts pamatbudžeta maksas pakalpojumiem un citiem pašu 

ieĦēmumiem uzrādīta: 
• atbilstoši ieĦēmumu kategorijām saimnieciskā gada pārskata 15.2.pielikumā; 
• pa programmām un apakšprogrammām saimnieciskā gada pārskata 15.1.pielikumā; 
• skaidrojumā par valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi; 
• saimnieciskā gada pārskata 2.pielikumā; 
• skaidrojumā ministriju un centrālo valsts iestāžu finansiālās darbības pārskatam. 

 
FF.A1.4. Ārvalstu finanšu palīdzība 

 
2012.gadā ārvalstu finanšu palīdzības ieĦēmumi ir Ls 768 123 072 jeb 103,3 % 

salīdzinājumā ar ārvalstu finanšu palīdzības ieĦēmumiem 2011.gadā.  
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Ārvalstu finanšu palīdzības ieĦēmumus budžetam veido ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzekĜi vispārējos budžeta ieĦēmumos un šajā pārskatā tie uzrādīti pēc uzkrāšanas principa. 
Ārvalstu finanšu palīdzības ieĦēmumus budžetam iekĜauti ieĦēmumi no 2007.-2013.gada 
plānošanas perioda ES fondiem, 2004.-2006.gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda, 
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, 
Eiropas Zivsaimniecības fonda un citiem ES politiku instrumentiem. 

Ārvalstu finanšu palīdzība budžetam 2012.gadā ir Ls 697 800 391 jeb 103,1 % 
salīdzinājumā ar attiecīgajiem ārvalstu finanšu palīdzības ieĦēmumiem 2011.gadā. 

Ārvalstu finanšu palīdzība budžeta iestāžu ieĦēmumos veido ieĦēmumi no ES finansēto 
palīdzības programmu īstenošanas, citas ārvalstu finanšu palīdzības un no līdzfinansējuma 
Kohēzijas fonda projektu īstenošanai, kas ieskaitīti budžeta iestāžu valsts pamatbudžeta 
ieĦēmumos. Šajā pārskatā tie ir uzrādīti pēc naudas plūsmas principa.  

Ārvalstu finanšu palīdzība budžeta iestāžu ieĦēmumos ir Ls 70 322 681 jeb 104,5 % 
salīdzinājumā ar attiecīgajiem ārvalstu finanšu palīdzības ieĦēmumiem 2011.gadā. 

Detalizēta informācija par ārvalstu finanšu palīdzību budžeta iestāžu ieĦēmumos uzrādīta: 
• atbilstoši ieĦēmumu kategorijām saimnieciskā gada pārskata 15.2.pielikumā; 
• pa programmām un apakšprogrammām saimnieciskā gada pārskata 15.1.pielikumā; 
• skaidrojumā par valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi; 
• saimnieciskā gada pārskata 2.pielikumā; 
• skaidrojumā ministriju un centrālo valsts iestāžu finansiālās darbības pārskatam. 

 
FF.A1.5. Transferti 

 
Transfertu ieĦēmumus veido atmaksas valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestāžu ES 

politiku instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības projektiem, saĦemtie transferti no Finanšu 
ministrijas apakšprogrammām un savstarpējie transferta pārskaitījumi starp budžeta veidiem 
valsts pamatbudžeta ieĦēmumos. Šajā pārskatā tie ir uzrādīti pēc naudas plūsmas principa.  

Transfertu ieĦēmumi 2012.gadā saĦemti Ls 176 252 809 vērtībā jeb 77,2 % 
salīdzinājumā ar saĦemtajiem transfertiem 2011.gadā. 

Detalizēta informācija par transferta ieĦēmumiem uzrādīta: 
• atbilstoši ieĦēmumu kategorijām saimnieciskā gada pārskata 13. un 15.2.pielikumā; 
• pa programmām un apakšprogrammām saimnieciskā gada pārskata 15.1.pielikumā; 
• skaidrojumā par valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi; 
• saimnieciskā gada pārskata 2.pielikumā; 
• skaidrojumā ministriju un centrālo valsts iestāžu finansiālās darbības pārskatam. 

 
FF.A1.6. Ziedojumi un dāvinājumi  

  
Ziedojumu un dāvinājumu ieĦēmumos 2012.gadā iekĜauti Valsts kases valsts budžeta 

finanšu darbības ietvaros saĦemtie ziedojumu un dāvinājumu ieĦēmumi no Pasaules Bankas 
SIA „Liepājas RAS” Ls 49 657 apmērā projektu realizācijai. Valsts kases valsts budžeta 
finanšu darbības ietvaros saĦemtos ziedojumus un dāvinājumus šajā pārskatā uzrāda pēc 
uzkrāšanas principa. 

 
FF.A1.8. Citi ieĦēmumi no pamatdarbības 

 
Citus ieĦēmumus no pamatdarbības veido saĦemtās atmaksas par izveidotajiem 

uzkrājumiem nedrošajiem (šaubīgajiem) debitoriem (valsts budžeta aizdevumiem, 
noguldījumiem vai iegādātiem vērtspapīriem), ieĦēmumus, kas rodas noguldījumu 
kapitalizācijas rezultātā un citi ieĦēmumi no pamatdarbības. 
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2012.gadā citi ieĦēmumi no pamatdarbības ir Ls 7 716 956 jeb 4,2 % salīdzinājumā ar 
citiem ieĦēmumiem no pamatdarbības 2011.gadā un tos veido: 
• noguldījumam VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” Ls 3 850 000 vērtībā, 

noguldījuma daĜas kapitalizācijas rezultātā; 
• aizdevumam VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” Ls 3 272 545 vērtībā, 

pamatojoties uz aizdevuma atmaksu; 
• pārējām Valsts kases prasībām pret šaubīgiem debitoriem Ls 594 411 apmērā. 

Citus ieĦēmumus no pamatdarbības 2011.gadā veidoja izveidotie uzkrājumi šaubīgajiem 
debitoriem: 
• aizdevumam VAS „Latvijas Valsts ceĜi” Ls 1 819 280 apmērā, pamatojoties uz VAS 

„Latvijas Valsts ceĜi” atmaksāto aizdevumu; 
• aizdevumiem VAS „Privatizācijas aăentūra” Ls 166 568 176 apmērā, pamatojoties uz 

atmaksātajiem aizdevumiem; 
• noguldījumiem AS „Reverta” Ls 12 400 000 apmērā noguldījuma kapitalizācijas 

rezultātā; 
• pārējām Valsts kases prasībām pret šaubīgiem debitoriem Ls 827 453 apmērā. 

 
Izdevumi no pamatdarbības (valsts budžeta izdevumi) 

 
2012.gadā izdevumi no pamatdarbības (valsts budžeta izdevumi) ir Ls 3 569 433 656 

vērtībā jeb 100,8 % salīdzinājumā ar izdevumiem no pamatdarbības 2011.gadā (skat. 
FF.A2.pielikumu).  

FF.A2.pielikums 

Piezīmes 
Nr. 

Rādītājs 
Pārskata 
periods 

Iepriekšējais 
pārskata 
periods 

IzmaiĦas 
(+,–) 
(1-2) 

Procentuālās 
izmaiĦas 
(3/2*100) 

A B 1 2 3 4 

FF.A2. Izdevumi no pamatdarbības 3 569 433 656 3 542 805 491 26 628 165 0,75 

 Darba samaksa 351 518 038 358 284 761 -6 766 723 -1,89 

 

Darba devēja sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas 

119 701 541 113 748 841 5 952 700 5,23 

 Komandējumi un dienesta braucieni 10 019 936 8 266 016 1 753 920 21,22 
 Pakalpojumi 264 608 788 284 883 722 -20 274 934 -7,12 

FF.A2.4.1. 
komisijas naudas izdevumi no Valsts 
kases valsts budžeta finanšu vadības 
pamatdarbības 

1 506 768 1 546 418 -39 650 -2,56 

 
citi valsts budžeta pakalpojumu 
izdevumi 

263 102 020 283 337 304 -20 235 284 -7,14 

 
Krājumu, materiālu, preču un 
grāmatu iegāde 

75 247 183 74 843 076 404 107 0,54 

 NodokĜu maksājumi 4 003 119 4 014 493 -11 374 -0,28 
 Subsīdijas un dotācijas 1 418 610 079 1 289 927 552 128 682 527 9,98 
 Procentu izdevumi 221 788 949 248 198 789 -26 409 840 -10,64 

FF.A2.8.1. 
procentu izdevumi no Valsts kases 
valsts budžeta finanšu vadības 
pamatdarbības 

221 059 521 247 224 887 -26 165 366 -10,58 

 
citi valsts budžeta procentu 
maksājumi 

729 428 973 902 -244 474 -25,10 

 Transferti 761 959 586 859 228 765 -97 269 179 -11,32 

 
transferti starp valsts struktūrām, 
izĦemot komersantus 

226 853 174 272 968 905 -46 115 731 -16,89 
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Piezīmes 
Nr. 

Rādītājs 
Pārskata 
periods 

Iepriekšējais 
pārskata 
periods 

IzmaiĦas 
(+,–) 
(1-2) 

Procentuālās 
izmaiĦas 
(3/2*100) 

A B 1 2 3 4 
 transferti starp padotības iestādēm 127 171 772 126 950 782 220 990 0,17 

 
transferti starp vispārējās valdības 
struktūrām, izĦemot komersantus 

407 934 640 459 309 078 -51 374 438 -11,19 

 
Pamatkapitāla 
veidošana/Nolietojuma un 
amortizācijas izmaksas 

208 991 842 233 598 259 -24 606 417 -10,53 

FF.A2.11. Citi izdevumi no pamatdarbības 132 984 595 67 811 217 65 173 378 96,11 

 
Šajā pārskatā saskaĦā ar naudas plūsmas principu uzrādītas sekojošas valsts budžeta 

iestāžu valsts pamatbudžeta izdevumu kategorijas: 
• darba samaksa; 
• darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas; 
• komandējumu un dienesta braucienu izdevumi; 
• citi valsts budžeta pakalpojumu izdevumi; 
• krājumu, materiālu, preču un grāmatu iegādes izdevumi; 
• nodokĜu maksājumi; 
• izdevumi subsīdijām un dotācijām, t.sk. sociālie pabalsti un kārtējie maksājumi 

Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskās sadarbības izdevumi; 
• transfertu izdevumi, t.sk. mērėdotācijas pašvaldību izglītības un kultūras pasākumiem, 

pašvaldību autoceĜu fondam, pasažieru regulāriem pārvadājumiem, atmaksas valsts 
pamatbudžetā par valsts budžeta iestāžu ES politiku instrumentu un ārvalstu finanšu 
palīdzības projektu ietvaros veiktajiem izdevumiem vai ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzekĜiem; 

• pamatkapitāla veidošana. 
Detalizēta informācija par šiem izdevumiem uzrādīta: 
• atbilstoši izdevumu ekonomiskajām kategorijām saimnieciskā gada pārskata 

15.2.pielikumā; 
• pa programmām un apakšprogrammām saimnieciskā gada pārskata 15.1.pielikumā; 
• skaidrojumā par valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi; 
• saimnieciskā gada pārskata 2.pielikumā; 
• skaidrojumā ministriju un centrālo valsts iestāžu finansiālās darbības pārskatam. 

IlgtermiĦa ieguldījumu izlietojuma, amortizācijas, un nolietojuma, pārvērtēšanas, 
norakstīšanas un izslēgšanas no uzskaites, atsavināšanas, nodošanas, uzkrājumu veidošanas 
izdevumus uzrāda saimnieciskā gada pārskata 2.pielikumā. 

 
FF.A2.4.1. Komisijas naudas izdevumi no Valsts kases valsts budžeta finanšu vadības 
pamatdarbības  

 
Komisijas naudas izdevumi no Valsts kases valsts budžeta finanšu vadības pamatdarbības 

2012.gadā ir Ls 1 506 768 vērtībā jeb 97,4 % salīdzinājumā ar 2011.gadu. 
Komisijas izdevumos no Valsts kases valsts budžeta finanšu vadības pamatdarbības 

uzskaita komisijas izdevumus, kas rodas valsts parāda apkalpošanas un valsts budžeta finanšu 
aktīvu vadības rezultātā pēc uzkrāšanas principa. 
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FF.A2.8.1. Procenti izdevumi 
 

Procentu izdevumos no Valsts kases valsts budžeta finanšu vadības pamatdarbības 
uzskaita procentu izdevumus, kas rodas valsts parāda apkalpošanas un valsts budžeta finanšu 
aktīvu vadības rezultātā pēc uzkrāšanas principa. 

Procentu izdevumi no Valsts kases valsts budžeta finanšu vadības pamatdarbības 
2012.gadā ir Ls 221 788 949 vērtībā jeb 89,4 % salīdzinājumā ar procentu izdevumiem 
2011.gadā (skat. FF.A2.8.1.pielikumu). 

FF.A2.8.1.pielikums 

Piezīmes 
Nr. 

Rādītājs 
Pārskata 
periods 

Iepriekšējais 
pārskata 
periods 

IzmaiĦas 
(+,–) 
(1-2) 

Procentuālās 
izmaiĦas 
(3/2*100) 

A B 1 2 3 4 

FF.A2.8.1. 
Procentu izdevumi no Valsts 
kases valsts budžeta finanšu 
vadības pamatdarbības 

221 059 521 247 224 887  -26 165 366 -10,58 

 
procenti par aizĦēmumiem ārējā 
finanšu tirgū 

107 002 698 111 532 320  -4 529 622 -4,06 

 
procenti par ārējā finanšu tirgū 
emitētiem vērtspapīriem 

69 234 927 34 983 921 34 251 006 97,90 

 
procenti par Valsts kases klientu 
noguldījumiem un kontu atlikumiem 

4 096 660 8 087 564  -3 990 904 -49,35 

 
procenti par iekšējā finanšu tirgū 
emitētajiem valsts vērtspapīriem 

29 684 338 34 900 115  -5 215 777 -14,94 

 
realizētie un nerealizētie procentu 
zaudējumi no iegādātajiem ārvalstu 
vērtspapīriem 

128 376 0 128 376 100,00 

 
realizētie un nerealizētie procentu 
zaudējumi no atvasināto finanšu 
instrumentu darījumiem 

10 912 522 57 810 967  -46 898 445 -81,12 

 
FF.A2.8.1. Procentu izdevumi no Valsts kases pamatdarbības ir samazinājušies 

Ls 26 165 366 vērtībā salīdzinājumā ar 2011.gadu. IzmaiĦas galvenokārt veido realizēto un 
nerealizēto procentu zaudējumu samazinājums no atvasināto finanšu instrumentu darījumiem, 
jo 2012.gadā iestājies beigu termiĦš daĜai no CCIRS darījumiem un 2012.gada septembrī un 
decembrī, atmaksājot aizĦēmumus no Starptautiskā Valūtas fonda, lai nepieĜautu valūtu 
atklātas pozīcijas palielinājumu, pirms termiĦa tika pārtraukti minēto aizĦēmumu valūtu riska 
vadībai noslēgtie CCIRS darījumi. Papildus tam tika noslēgti pretēji darījumi esošajiem 
fxforward darījumiem, kā arī procentu izdevumu par ārējā finanšu tirgū emitētiem 
vērtspapīriem palielinājums, jo 2012.gada februārī emitētas obligācijas USD 1 000 000 000 
apmērā un 2012.gada decembrī emitētas obligācijas USD 1 250 000 000 apmērā. 
 
FF.A2.11. Citi izdevumi no pamatdarbības 
 

Citos izdevumos no Valsts kases valsts budžeta finanšu vadības pamatdarbības uzrāda 
izdevumus no izveidotajiem uzkrājumiem šaubīgajiem (nedrošajiem) debitoriem un no 
aizdevumu dzēšanas Valsts kases valsts budžeta finanšu vadības nodrošināšanai. 

Citi izdevumi no Valsts kases valsts budžeta finanšu vadības pamatdarbības 2012.gadā ir 
Ls 132 984 595 apmērā jeb 196,1 % salīdzinājumā ar citiem izdevumiem no pamatdarbības 
2011.gadā un tos veido: 
• izveidotie uzkrājumi ieguldījumam A/S „Reverta” vērtspapīros Ls 109 400 000 

apmērā; 
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• izveidotie uzkrājumi aizdevumu pamatsummām par finanšu bilancē atzītiem 
aizdevumiem SIA „Lata International” Ls 10 182 526 apmērā; 

• izveidotie uzkrājumi aizdevuma pamatsummai A/S „Air Baltic Corporation” 
Ls 9 000 000 apmērā; 

• izveidotie uzkrājumi aizdevuma pamatsummai VAS „Latvijas Hipotēku un zemes 
banka” Ls 2 418 876 apmērā; 

• izveidotie uzkrājumi nedrošo debitoru aizdevumu procentu, saistību maksājumiem un 
galvojumu saistību maksājumiem Ls 142 488 apmērā; 

• aizdevumu dzēšana pašvaldībām saskaĦā ar veiktajām reinvestīcijām Ls 56 984 
apmērā; 

• izveidotie uzkrājumi pārējām nedrošām Valsts kases prasībām Ls 1 783 721 apmērā. 
 

2012.gadā citi izdevumi no pamatdarbības ir palielinājušies par Ls 65 173 378 
salīdzinājumā ar 2011.gada 31.decembri, kad uzkrājumu veidošanas izdevumus 
Ls 67 811 217 apmērā veidoja: 
• izveidotie uzkrājumi nedrošo debitoru aizdevumu procentu, saistību maksājumiem un 

galvojumu saistību maksājumiem Ls 317 260 apmērā; 
• izveidotie uzkrājumi šaubīgo debitoru pamatsummām Ls 15 809 696 apmērā (kurus 

galvenokārt veido izveidotie uzkrājumi aizdevumam AS „Latvijas nafta” Ls 5 691 442 
apmērā, kā arī, pamatojoties uz Likumā „Par valsts budžetu 2012.gadam” noteikto 
dzēšamo aizdevumu apmēru, izveidoti uzkrājumi aizdevumiem pašvaldībām 
Ls 6 000 000 apmērā); 

• izveidotie uzkrājumi noguldījumiem valsts atbalsta ietvaros VAS „Latvijas Hipotēku 
un zemes banka” Ls 51 625 236 apmērā; 

• aizdevumu dzēšana pašvaldībām saskaĦā ar veiktajām reinvestīcijām Ls 59 025 
apmērā. 

 
Finanšu ieĦēmumi 

 
Finanšu ieĦēmumos no Valsts kases valsts budžeta finanšu vadības pamatdarbības uzrāda 

finanšu ieĦēmumus pēc uzkrāšanas principa no darījumiem ar vērtspapīriem un citiem finanšu 
instrumentiem, peĜĦu no valūtas kursa svārstībām un citus valsts budžeta finanšu ieĦēmumus. 

2012.gadā finanšu ieĦēmumi ir Ls 204 252 250 jeb 105,6 % salīdzinājumā ar finanšu 
ieĦēmumiem 2011.gadā (skat. FF.B1.pielikumu). 

FF.B1.pielikums 

Piezīmes 
Nr. 

Rādītājs 
Pārskata 
periods 

Iepriekšējais 
pārskata 
periods 

IzmaiĦas 
(+,–) 
(1-2) 

Procentuālās 
izmaiĦas 
(3/2*100) 

A B 1 2 3 4 
FF.B1. Finanšu ieĦēmumi (+) 204 252 250 193 449 218 10 803 032 5,58 

FF.B1.1. 

Valsts kases valsts budžeta finanšu vadības 
pamatdarbības peĜĦa no darījumiem ar 
vērtspapīriem un citiem finanšu 
instrumentiem (+)  

70 16 473 -16 403 -99,58 

FF.B1.2. 
Valūtas peĜĦa no Valsts kases valsts 
budžeta finanšu vadības pamatdarbības (+) 

194 056 001 190 130 211 3 925 790 2,06 

FF.B1.5. Citi valsts budžeta finanšu ieĦēmumi (+) 10 196 179 3 302 534 6 893 645 208,74 
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FF.B1.1. Valsts kases valsts budžeta finanšu vadības pamatdarbības peĜĦa no 
darījumiem ar vērtspapīriem un citiem finanšu instrumentiem  

 
2012.gadā nav būtiski ieĦēmumi no vērtspapīru tirdzniecības un citiem finanšu 

ieĦēmumiem. 
 

FF.B1.2. Valūtas peĜĦa no Valsts kases valsts budžeta finanšu vadības pamatdarbības 
 

Valūtas peĜĦa no Valsts kases valsts budžeta finanšu vadības pamatdarbības 2012.gadā ir 
Ls 194 056 001 jeb 102,1 % salīdzinājumā ar valūtas peĜĦu 2011.gadā. Valūtas peĜĦā uzrādīta 
peĜĦa, kas veidojusies valūtas kursa svārstību rezultātā no Valsts kases valsts budžeta finanšu 
vadības pamatdarbības, kā arī no valsts budžeta iestāžu maksas pakalpojumu, citu pašu 
ieĦēmumu un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekĜu noguldījumiem un kontu atlikumiem. 

 
FF.B1.5. Citi valsts budžeta finanšu ieĦēmumi  

 
Citi valsts budžeta finanšu ieĦēmumi 2012.gadā ir Ls 10 196 179 vērtībā jeb 308,8 % 

salīdzinājumā ar citiem valsts budžeta finanšu ieĦēmumiem 2011.gadā. Citus valsts budžeta 
finanšu ieĦēmumus galvenokārt veido ieĦēmumi no finanšu bilancē atzītā aizdevuma SIA 
„Lata International” Ls 10 182 526 vērtībā. Salīdzinot ar 2011.gadu, citi valsts budžeta 
finanšu ieĦēmumi palielinājušies par Ls 6 893 645. Iepriekšējā gadā citus valsts budžeta 
finanšu ieĦēmumus Ls 3 302 534 vērtībā veidoja ieĦēmumi no nedrošo aizdevumu un 
galvojumu apkalpošanas maksājumiem, kuriem tika izveidoti uzkrājumi Ls 28 769 vērtībā, un 
ieĦēmumi Ls 3 040 875 vērtībā, kurus veidoja no Starptautiskā valūtas fonda saĦemtā 
atmaksa par Latvijas Republikas apmaksāto kvotu daĜu Starptautiskajā valūtas fondā, kā arī 
ieĦēmumu palielinājums Ls 232 890 vērtībā pamatojoties uz pamatbudžeta iestāžu slēgto 
kontu atlikumu pārgrāmatošanu no saistību kontiem,. 

 
Finanšu izdevumi 

 
Finanšu izdevumos no Valsts kases valsts budžeta finanšu vadības pamatdarbības uzrāda 

finanšu izdevumus pēc uzkrāšanas principa no darījumiem ar vērtspapīriem un citiem finanšu 
instrumentiem, zaudējumus no valūtas kursa svārstībām un citus valsts budžeta finanšu 
izdevumus. 

2012.gadā finanšu izdevumi ir Ls (256 519 875) vērtībā jeb 41,7 % salīdzinājumā ar 
finanšu izdevumiem 2011.gadā (skat. FF.B2.pielikumu). 

FF.B2.pielikums 

Piezīmes 
Nr. 

Rādītājs 
Pārskata 
periods 

Iepriekšējais 
pārskata 
periods 

IzmaiĦas 
(+,–) 
(1-2) 

Procentuālās 
izmaiĦas 
(3/2*100) 

A B 1 2 3 4 
FF.B2. Finanšu izdevumi (–) -256 519 875 -614 577 783 358 057 908 -58,26 

FF.B2.1. 
Zaudējumi no darījumiem ar 
vērtspapīriem un citiem finanšu 
instrumentiem (–) 

-7 475 182 -4 729 962 -2 745 220 58,03 

FF.B2.2. Valūtas zaudējumi (–) -199 537 034 -172 644 667 -26 892 367 15,58 

FF.B2.4. 
Citi valsts budžeta finanšu 
izdevumi (–) 

-49 507 659 -437 203 154 387 695 495 -88,68 
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FF.B2.1. Zaudējumi no darījumiem ar vērtspapīriem un citiem finanšu instrumentiem  
 

Zaudējumos no darījumiem ar vērtspapīriem 2012.gadā atzīti zaudējumi, kas radušies 
atvasināto finanšu instrumentu realizācijas rezultātā Ls (7 475 182) vērtībā. 

  
FF.B2.2. Valūtas zaudējumi 
 

Valūtas zaudējumi no Valsts kases valsts budžeta finanšu vadības pamatdarbības 
2012.gadā ir Ls (199 537 034) vērtībā jeb 115,6 % salīdzinājumā ar valūtas zaudējumiem 
2011.gadā. Valūtas zaudējumos uzrādīti izdevumi, kas veidojušies valūtas kursa svārstību 
rezultātā no Valsts kases valsts budžeta finanšu vadības pamatdarbības, kā arī no valsts 
budžeta iestāžu maksas pakalpojumu un citu pašu ieĦēmumu un ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzekĜu kontu atlikumu Valsts kasē pārvērtēšanas rezultātā. 

 
FF.B2.4. Citi valsts budžeta finanšu izdevumi  

 
Citi valsts budžeta finanšu izdevumi 2012.gadā ir Ls (49 507 659) vērtībā, kuru veido 

pamatbudžeta iestāžu kontu atlikumu, kas tiek pārcelti uz nākamo gadu, atzīšana saistībās, kā 
rezultātā izdevumi tika palielināti Ls 45 028 224 vērtībā; Studiju fonda konta finansēšanas 
apgrozījuma pārgrāmatošana uz izdevumiem Ls 590 246 vērtībā un izdevumi Ls 3 850 000 
vērtībā par Finanšu ministrijas ieguldījumu VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” 
pamatkapitāla palielināšanā (depozīta kapitalizēšana Ls 25 000 000 vērtībā, kuram iepriekšējā 
pārskata periodā jau bija izveidoti uzkrājumi Ls 21 150 000 vērtībā). 
 

Cits pārsniegums/deficīts 
 

Neto finanšu ieĦēmumu un finanšu izdevumu posteĦu uzrādīšanai pa pozīcijām skatīt 
FF.B.pielikumu. 

FF.B.pielikums 

Piezīmes 
Nr. 

Rādītājs 
Pārskata 
periods 

Iepriekšējais 
pārskata 
periods 

IzmaiĦas 
(+,–) 
(1-2) 

Procentuālās 
izmaiĦas 
(3/2*100) 

A B 1 2 3 4 

 

Valsts kases valsts budžeta finanšu 
vadības pamatdarbības peĜĦa no 
darījumiem ar vērtspapīriem un 
citiem finanšu instrumentiem (+)  

70 16 473 -16 403 -99,.58 

 
Zaudējumi no darījumiem ar 
vērtspapīriem un citiem finanšu 
instrumentiem (–) 

-7 475 182 -4 729 962 -2 745 220 58,.04 

FF.B1.1., 
FF.B2.1. 

Pārsniegums (+), deficīts (–) -7 475 112 -4 713 489 -2 761 623 58,39 

 
Valūtas peĜĦa no Valsts kases valsts 
budžeta finanšu vadības 
pamatdarbības (+) 

194 056 001 190 130 211 3 925 790 2,06 

 Valūtas zaudējumi (–) -199 537 034 -172 644 667 -26 892 367 15,58 
FF.B1.2., 
FF.B2.2. 

Pārsniegums (+), deficīts (–) -5 481 033 17 485 544 -22 966 577 131,35 

 
Citi valsts budžeta finanšu 
ieĦēmumi (+) 

10 196 179 33 02 534 6 893 645 208,74 

 
Citi valsts budžeta finanšu izdevumi 
(–) 

-49 507 659 -437 203 154 387 695 495 -88,68 

FF.B1.5., 
FF.B2.4. 

Pārsniegums (+), deficīts(–) -39 311 480 -433 900 620 394 589 140 -90,94 

FF.B. Cits pārsniegums (+) deficīts (–) -52 267 625 -421 128 565 368 860 940 -87,59 
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Zaudējumu no darījumiem ar vērtspapīriem un citiem finanšu instrumentiem 

pārsniegumu pār ieĦēmumiem Ls (7 475 112) vērtībā veido zaudējumi no atvasināto finanšu 
instrumentu realizācijas (skatīt FF.B2.1.piezīmi).  

Valūtas zaudējumu no Valsts kases valsts budžeta finanšu vadības pamatdarbības 
pārsniegumu pār ieĦēmumiem Ls 5 481 033 vērtībā galvenokārt veido valūtas kursu svārstību 
neto rezultāts, veicot valūtas konvertācijas darījumus Ls (6 344 682) vērtībā, jo valūtu maiĦa 
tiek veikta pēc tirgus kursa, savukārt bilancē darījumi uzskaitīti pēc Latvijas Bankas noteiktā 
kursa.  

Citu valsts budžeta finanšu izdevumu pārsniegumu pār citiem valsts budžeta finanšu 
ieĦēmumiem Ls (39 311 480) vērtībā galvenokārt veido valsts pamatbudžeta kontu atlikumu 
pārgrāmatošana uz nākošo saimniecisko gadu (skatīt FF.B2.4.piezīmi). 

 
Perioda valsts budžeta neto pārsniegums/deficīts 

 
2012.gadā valsts budžeta neto deficīts ir Ls 82 493 666, kas būtiski samazinājies 

attiecībā pret iepriekšējā saimnieciskā gada neto deficītu, kas tika atzīts Ls 566 532 654 
vērtībā.  

 
 

 
31.07.2013. 
3791 
Irēna Šuksta 
67094210, irena.suksta@kase.gov.lv 


