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Ziņojums par Latvijas Republikas 2005.gada pārskatu par valsts budžeta 
izpildi un par pašvaldību budžetiem 

 
Latvijas dalība Eiropas Savienībā un valstī veiktās reformas ir pozitīvi ietekmējušas valsts 

ekonomikas attīstību, kā rezultātā 2005.gadā IKP faktiskajās cenās sasniedza 8,9 mljrd. latu un 
IKP salīdzināmajās cenās par 10,2% pārsniedza iepriekšējā gada rādītāju, nodrošinot Latvijai 
vienu no augstākajiem tautsaimniecības izaugsmes tempiem ES. IKP pieaugumu veicinājis 
iekšzemes pieprasījums un strauji augošais eksports, kā arī investīciju kāpums, kas liecina par 
labvēlīgu vidi tiešo ārvalstu investīciju ieplūdei valstī. Latvijas veiksmīgā integrācija ES un lata 
piesaiste eiro sekmējusi Latvijas tautsaimniecības sabalansētu attīstību un strauju izaugsmi. 

2005.gadā valsts konsolidētā kopbudžeta fiskālais deficīts saskaņā ar naudas plūsmas 
metodi ir 105,2 milj. latu jeb 1,2% no IKP. Valsts konsolidētā kopbudžeta ieņēmumi 2005.gadā 
sasniedza 3,2 mljrd. latu jeb aptuveni 35,8% no IKP, gada laikā tiem palielinoties par 674,3 milj. 
latu. Nodokļu ieņēmumi 2005.gadā palielinājās par 25,7%, bet no ES budžeta saņemto 
maksājumu apjoms par 63,3%. 

Nodokļu ieņēmumi 2005.gadā palielinājušies galvenokārt privātā patēriņa straujā 
pieauguma, nodokļu bāzes un likmju izmaiņu rezultātā – tā PVN ieņēmumi palielinājās par 
39,1%, akcīzes nodokļa ieņēmumi par 32,5%, bet visstraujāk par 41,3% auguši uzņēmumu 
ienākuma nodokļa ieņēmumi. Sākot ar 2005.gada janvāri, paaugstināts ar iedzīvotāju ienākuma 
nodokli neapliekamais minimums un nodokļa atvieglojumi par apgādībā esošu personu, tomēr, 
būtiski palielinoties gan privātajā, gan publiskajā sektorā nodarbināto darba samaksai, iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa ieņēmumi pieauguši par 73,6 milj. latu jeb 16,9%. Darba samaksas kāpums 
noteica arī sociālās apdrošināšanas iemaksu ieņēmumu ievērojamu pieaugumu 109,8 milj. latu 
vērtībā jeb par 17,1%. Iedzīvotāju ienākumu palielināšanos galvenokārt ietekmēja nodarbinātības 
un vidējās darba algas pieaugums, kā arī izmaksāto sociālo pabalstu un pensiju pieaugums. 

Sekmīgi realizētas 2005.gada valsts budžetā iekļautās valdības prioritātes. Latvijai kļūstot 
par pilntiesīgu ES un NATO dalībvalsti, veiksmīgi izmantotas sniegtās iespējas un aizstāvētas 
nacionālās intereses. Latvijai kā ES dalībvalstij budžeta ieņēmumos būtiski pieaudzis no ES 
budžeta saņemto fondu līdzekļu apjoms. 2005.gadā no ES budžeta saņemti finanšu resursi      
249,0 milj. latu vērtībā salīdzinājumā ar 153,8 milj. latu 2004.gadā. Latvijai piešķirto ES politiku 
instrumentu līdzekļu plānveidīga un mērķtiecīga apguve veicinājusi valsts tautsaimniecības 
attīstību un ekonomikas izaugsmi. Latvija pēc iestāšanās ES sasniegusi vienus no labākajiem ES 
struktūrfondu apguves rādītājiem starp jaunajām ES dalībvalstīm. 2005.gadā Latvija ES 
struktūrfondu projektiem piesaistījusi 69% no kopējā pieejamā finansējuma, atbilstoši projektu 
īstenotājiem izmaksātajiem līdzekļiem kļūstot par līderi starp Baltijas valstīm un apsteidzot citas 
jaunās ES dalībvalstis struktūrfondu efektīvā apguvē. Aizvadītajā gadā izlietoti 90,4% no kopējā 
2005.gada nozaru ministriju budžetā plānotā ES struktūrfondu finansējuma.   
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Īstenojot valstī sociālo politiku, ievērojami līdzekļi novirzīti iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
uzlabošanai, veselības aprūpes sistēmas sakārtošanai un tās funkciju nodrošināšanai, uzlabojot 
ārstniecības pakalpojumu kvalitāti un to pieejamību iedzīvotājiem. Paaugstināti sociālā 
nodrošinājuma pabalsti un minimālās pensijas apjoms, veikta pensiju indeksācija, tomēr sociālās 
apdrošināšanas budžeta pārpalikums palielinājies par 40 milj. latu salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu un 2005.gadā  sasniedzis 91,1 milj. latu.  

Latvijas Republikas 2005.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību 
budžetiem (turpmāk – Pārskats) sagatavots atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 
31.panta prasībām un struktūrai par periodu no 2005.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 
31.decembrim, apkopojot 28 ministriju un centrālo valsts iestāžu un 556 pašvaldību pārskatu 
informāciju. Pielikumi par valsts budžeta izpildi sagatavoti atbilstoši Likumā par valsts budžetu 
2005.gadam noteiktajai struktūrai. 

Pārskatā ietvertie valsts un pašvaldību budžeta iestāžu finanšu pārskati sagatavoti atbilstoši 
Likumam par grāmatvedību, Likumam par pašvaldībām, Likumam par pašvaldību budžetiem, 
Likumam par valsts budžetu 2005.gadam, Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumiem 
Nr.446 “Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtība” un citiem 
normatīvajiem aktiem budžeta un grāmatvedības jomā. 

Pārskats sastāv no trijiem sējumiem, kopā  910 lp. Pārskata pielikumi Nr.1. – 46. ir šī 
Pārskata neatņemama sastāvdaļa.  

Pārskata 1.sējumā iekļauti pārskati un skaidrojumi par valsts konsolidētā kopbudžeta izpildi 
2005.gadā, valsts konsolidētā grāmatvedības bilance uz 2005.gada 31.decembri un pārskats par 
valsts konsolidēto parādu. 

Pārskata 2.sējumā iekļautas valsts, pašvaldību un valsts finanšu bilances ar pielikumiem.  
Pārskata 3.sējumā ietvertais 2005.gada konsolidētā kopbudžeta izpildes pārskats veidots, 

konsolidējot Valsts un pašvaldību budžeta izpildes pārskatus. Valsts konsolidētā budžeta izpilde 
uzrādīta atbilstoši Likumā par valsts budžetu 2005.gadam noteiktajai struktūrai. 

Pārskats ir sagatavots un parakstīts trijos eksemplāros:  
Valsts kontrolei, 1 eksemplārs,  
Ministru kabinetam, 1 eksemplārs,  
Valsts kasei, 1 eksemplārs. 

 
Finanšu ministrs                                                                             O.Spurdziņš 
   
             
Valsts kases pārvaldnieks                                                                                                K.Āboliņš 
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