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BI ETENS SUM

• Budžeta1 uzkr tais defic ts

• Centr lais vald bas par ds (nomin lv rt b )

GALVENIE R D T JI

 (nomin lv rt b )

Centrālās valdības neto aizņemšanās

(nomin lv rt b )

1

• Valsts kases aizdevumi pašvald b m

2016.gada IKP prognoze aktualiz ta 2016.gada jūnij : 25 072 M EUR  (Finanšu ministrija)

    Latvijas Republika  Fitch: A-    Moody’s: A3    S&P: A-    R&I: BBB+  Bloomberg: TREL <GO>

Valsts parāda vadība

Ceturkšņa biļetens 

(janv ris-decembris)

(decembra beig s)

(janv ris-decembris)

192 M, EUR/ 0,8 % no prognoz t  IKP

9 702 M, EUR/ 38,7 % no prognoz t  IKP

118,9 M, EUR/ 0,5 % no prognoz t  IKP

*neieskaitot ziedojumus, d vin jumus un atvasin t s publisk s personas

Valsts konsolidētā budžeta* izpilde

Centrālais valdības parāds

1Valsts konsolid tais budžets (neieskaitot ziedojumus, d vin jumus un atvasin t s publisk s personas)

Par ds (M, EUR)
1C/ 

2016 %

2C/ 

2016 %

3C/ 

2016 %

4C/ 

2016 %

Iekš jais 1 436 17% 1 549 17% 1 357 15% 1 404 14%

r jais 6 948 83% 7 604 83% 7 556 85% 8 298 86%

Kop 8 384 100% 9 153 100% 8 913 100% 9 702 100%

Centr l s vald bas 
par ds (% no IKP)

Neto par ds (% 
no IKP)

38,7

33,5

33,4

32,1

35,6

31,4

36,5

31,9

M, EUR

M nesis Jan Feb Mar Apr Mai Jūn Jūl Aug Sep Okt Nov Dec

P rskata m neša izpilde 
(defic ts (-) / p rpalikums) 56 16 -150 -40 138 8 41 19 67 -70 -109 -167

Izpilde no gada s kuma 
(defic ts (-) / p rpalikums) 56 72 -78 -119 20 27 68 87 154 84 -25 -192

M, EUR 1C/16 2C/16 3C/16 4C/16

Veiktie aizņ mumi 447 1 001 74 711

t.sk .eiroobligācijas 650 650

Veikt s atmaksas -469 -305 -295 -33

t.sk . aizdevumu atmaksa

Eiropas Komisijai

Pasaules bankai -20 -20 -20 -20

eiroobligācijas

Neto aizņemšan s -22 695 -220 677
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Centrālās valdības parāda atmaksas profils (2016.gada decembra beigas)

R JIE V RTSPAP RI

Avots: Bloomberg, 30.12.2016

Avots: Bloomberg, 30.12.2016 Avots: Latvijas Banka

2

USD eiroobligāciju likmes Valsts ārējā aizņēmuma vērtspapīru 
investoru struktūra otrreizējā tirgū

    Latvijas Republika  Fitch: A-    Moody’s: A3    S&P: A-    R&I: BBB+  Bloomberg: TREL <GO>

EUR eiroobligāciju likmes

Valsts parāda vadība
Ceturkšņa biļetens 

Valsts parāda struktūra sadalījumā pa
               instrumentu veidiem/                        aizdevējiem/                           valūtām

(nomin lv rt b )

Dzēšanas 
datums

Emitents Kupons
S&P 

reitings
Mid YTM

BID Z-

Spread

22.02.2017 LATVIA 5,25 A- 0,666 77

12.01.2020 LATVIA 2,75 A- 2,255 68

16.06.2021 LATVIA 5,25 A- 2,545 73

05.03.2018 LATVIA 5,500 A- -0,546 -18

15.12.2020 LATVIA 0,500 A- 0,109 21

21.01.2021 LATVIA 2,625 A- 0,059 15

30.04.2024 LATVIA 2,875 A- 0,504 21

23.09.2025 LATVIA 1,375 A- 0,664 20

07.10.2026 LATVIA 0,375 A- 0,885 29

16.05.2036 LATVIA 1,375 A- 1,438 32

USD

EUR
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IEKŠ JIE V RTSPAP RI

3

    Latvijas Republika  Fitch: A-    Moody’s: A3    S&P: A-    R&I: BBB+  Bloomberg: TREL <GO>

Izsolēs pārdotais apjoms 4.ceturksnī Sākotnējās tirdzniecības aktivitāte 
konkurējošajās daudzcenu izsolēs 4.ceturksnī

Valsts parāda vadība

Ceturkšņa biļetens 

Valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīri apgrozībā pēc sākotnējā 
termiņa

Konkurējošo izsoļu likmes Valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru 
investoru struktūra otrreizējā tirgū

Piez me:
*12 m nešu par dz mju papildu laidiens ar atlikušo termiņu no 4,5 l dz 9 m nešiem. 
** 12 m nešu par dz mju papildus laidiens ar atlikušo termiņu no 2 l dz 4,5 m nešiem.

Avots: Latvijas Banka

Plānoto valsts aizņēmuma vērtspapīru vadība

Latvijas valsts v rtspap rus var emit t gan Latvijas, gan starptautiskajos finanšu tirgos. Iekš jie v rtspap ri tiek emit ti 
saska  ar Latvijas likumdošanu, izmantojot izso u metodi. Savuk rt Latvijas v rtspap ri starptautiskajos tirgos tiek emit ti 
saska  ar citu valstu likumdošanu, izmantojot sindik ta metodi.
Iekš j  tirgus v rtspap ru pl noto izso u kalend rs katru m nesi tiek public ts Valsts kases m jas lap . Valsts v rtspap ru 
izsoles parasti notiek trešdien s. Valsts kase patur ties bas jebkur  laik  main t izso u datumus, dienas, kad notiek izsoles, 
k  ar  aiz emšan s apjomus un instrumentu veidus. Kopš 2013.gada febru ra Latvij  darbojas prim ro d leru sist ma.                                                                                                                                       

M,EUR

V rtspap ri 1C/2016 2C/2016 3C/2016 4C/2016

12 m nešu 165 165 0 0

3 gadu 251 311 368 428

5 gadu 526 546 457 457

10 gadu 152 152 152 152

11 gadu 24 24 24 24

Kr joblig cijas 5 5 5 5

Kop 1 124 1 204 1 006 1 066
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VALSTS PAR DA PORTFE A VAD BA
Valsts parāda vadības stratēģijas rādītāji

VALSTS GALVOJUMI

PAŠVALD BU AIZ MUMI

4

Valsts parāda vadība

Ceturkšņa biļetens

^ R d t ja v rt ba tiek noteikta reizi gad , t.i., k rt j  gada beig s; v rt ba uz 
31.12.2015 

^^ Valsts par ds ar fiks tu procentu likmi ar atlikušo dz šanas termiņu, kas ir 
ilg ks par vienu gadu. 
^^^ Valsts par da apjoms attiec g  perioda beig s, no kura tiek atņemts 
aizdevumu un pras jumu ties bu apjoms, kam nav apr ķin ti uzkr jumi akt vu 
v rt bu samazin jumam (t.sk. likv do naudas l dzekļu atlikumi Valsts kases 
kontos, ieguld jumi depoz tos un fiks t  ien kuma par da v rtspap ros, 
aizdevumi, pras juma ties bas (t.sk. atvasin to finanšu instrumentu, kas no 
kred triska viedokļa netiek uzskat ti par riskantajiem, pras jumu ties bas)), un 
kuram tiek pieskait ti izveidotie uzkr jumi galvojumiem, k  ar  atvasin to 
finanšu instrumentu, kuri no kred triska viedokļa nav uzskat ti par riskantiem, 
saist bas.
^^^^ Ir pieļaujama atk pe, veicot negat vas neto emisijas k rt j  gada 
ietvaros, ja t  attiec gaj  apm r  tiek kompens ta, pl nojot n kam  gada 
aizņemšan s apjomus iekš j  tirgū.

KONTAKTI: Latvijas Republikas Valsts kase,  Smilšu iela 1, R ga, LV 1919, Latvija
e-pasts: kase@kase.gov.lv , m jas lapa: www.kase.gov.lv, 

inform cija investoriem angļu valod - www.kase.gov.lv/l/investor-information/6801

N KOŠAIS BI ETENS: N košais ceturkšņa biļetens būs pieejams Valsts kases m jas lap  2017.gada 24.apr l .
SAIST BU ATRUNA: Skaitļu noapaļošanas rezult t  komponentu summa var atšķirties no kopsummas. “0” – r d t js ir zem 0.5, bet liel ks par 0, vai ar  apr ķina rezult ts ir 
0. Publik cij  iekļautie dati ir rūp gi apkopoti un atbilstoši uz konkr to public šanas laiku, tom r nevar izsl gt kļūdu rašan s iesp ju. Publik cij  iekļautie dati turpm kaj s 
publik cij s var tikt preciz ti. Valsts kase neatbild par zaud jumiem, kas radušies publik cijas lietošanas rezult t . P rpublic šanas un cit šanas gad jum  oblig ta atsauce 
uz Valsts kasi k  datu avotu.

    Latvijas Republika  Fitch: A-    Moody’s: A3    S&P: A-    R&I: BBB+  Bloomberg: TREL <GO>

Valsts galvotie aizdevumi 
Valsts galvoto aizdevumu sadalījums pa 
nozarēm  (2016.gada decembra beigās)

Pašvaldību parāds Valsts kases aizdevumu pašvaldībām sadalījums 
pa nozarēm  (2016.gada decembra beigās)

M, EUR

Likum  noteiktais aizņ mumu palielin jums 2016.gad 361,4

Kop jais pl notais izmaksu apjoms pašvald b m 2016.gad 192,2

Veikt s izmaksas (janv ris- decembris) 118,9

no Valsts kases 118,9

no cit m institūcij m 0,0

R DT JI

Iekš j  aizņ muma v rtspap ru 
apjoms gada beig s

≤ 1 gads ≤ 3 gadi ≤ 1 gads ≤ 3 gadi ≤ 1 gads ≤ 3 gadi

15,4% 33.9% 14,6% 33,6% ≤ 25% ≤ 50%

Fiks t s procentu likmes ^^ 
patsvars valsts par da portfel

Procentu likmju vid jais sv rtais 
f iks tais periods (gados)

30.09.2016. 31.12.2016. STRAT ĢIJA

Dz šanas profils (%) no valsts 
par da portfeļa

1 116,23 milj. EUR ^ 1 060,76 milj. EUR
ne maz k k  apjoms uz 

iepriekš j  gada beig m^^^^

88,1% 88,7% ≥ 60%

4,91 4,96 4,70 - 6,25

Tr  par da valūtu kompoz cija ^^^
EUR EUR EUR

100,70% 100,44% 100% (+/- 5%)


