Ziņojums par Latvijas Republikas 2007.gada pārskatu par valsts budžeta
izpildi un par pašvaldību budžetiem

2007.gadā valstī turpinājās strauja ekonomiskā izaugsme. Iekšzemes kopprodukta (IKP)
apjoma pieaugumu par 10.2% pret iepriekšējo gadu galvenokārt noteica augsts iekšzemes
pieprasījums. Ņemot vērā pieaugošos makroekonomiskos riskus, 2007.gada martā Ministru
kabinets atbalstīja pasākumu kopumu

inflācijas ierobežošanai un

makroekonomiskās

nesabalansētības mazināšanai. Kā vienu no būtiskākajiem inflācijas ierobežošanas pasākumiem
valstī noteica nepieciešamību straujas ekonomiskās izaugsmes apstākļos īstenot stingrāku fiskālo
politiku, veidojot maksimāli sabalansētu un tautsaimniecības attīstībai labvēlīgu valsts budžeta
struktūru.
Latvijas Republikas valsts budžets realizēts atbilstoši Likumā par valsts budžetu
2007.gadam noteiktajām galvenajām prioritātēm – veselības aprūpes, iekšlietu un izglītības
sistēmu pilnveidošanai, sociālās aizsardzības sistēmas modernizēšanai, tiesībsargājošo iestāžu
administratīvās un institucionālās kapacitātes stiprināšanai un valsts aizsardzībai. Sekmīgi
realizēta arī Eiropas Savienības līdzfinansēto programmu līdzekļu apguve - Eiropas Komisijai
atmaksai deklarēto izdevumu apjoms 2007.gadā pieaudzis par 49% salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu.
Turpinot īstenot valsts sociālo politiku, ievērojami līdzekļi novirzīti iedzīvotāju dzīves
kvalitātes uzlabošanai, veselības aprūpes sistēmas sakārtošanai un tās funkciju nodrošināšanai,
uzlabojot ārstniecības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem. Kopumā veselības
aprūpes izdevumi veidoja 14,6% no 2007.gada valsts pamatbudžeta izdevumiem un
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieauguši par 92,2 milj. latu jeb 22,9%.
Izmaiņas valsts nodokļu politikā un strauja ekonomiskā izaugsme 2007.gadā nodrošināja
nodokļu ieņēmumu attīstības tempu saglabāšanos. Kopumā nodokļu ieņēmumi 2007.gadā bija
4 363,1 milj. latu un salīdzinājumā ar 2006.gadu pieauga par 32,3%, kas ir lielākais nodokļu
ieņēmumu pieaugums pēdējo gadu laikā. 2007.gadā būtiskākais nodokļu pieaugums raksturīgs
tiešo nodokļu, tai skaitā uzņēmumu ienākumu nodokļa, iedzīvotāju ienākumu nodokļa un sociālās
apdrošināšanas iemaksu ieņēmumiem.
Valsts sociālās apdrošināšanas ieņēmumi 2007.gadā sasniedza 1 292,1 milj. latu un par
3,6% pārsniedza gadam plānoto apjomu, un bija par 311,7 milj. latu jeb 31,8% lielāki nekā
2006.gadā. Šāds ieņēmumu pieaugums ļāva palielināt valsts sociālās apdrošināšanas izdevumus
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par 124,3 milj. latu jeb 15,8% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Valsts sociālās apdrošināšanas
izdevumu palielinājums galvenokārt saistīts ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu pieaugumu
un pensiju indeksāciju. Vienlaikus sociālās apdrošināšanas budžeta finansiālais pārpalikums
palielinājās no 192,3 milj. latu 2006.gadā līdz 379,6 milj. latu 2007.gada beigās.
2007.gadā sekmīgi izpildīts bezdeficīta fiskālās politikas mērķis, valsts budžeta
finansiālais pārpalikums sasniedza 117,2 milj. latu, būtiski pārsniedzot grozījumos Likumā par
valsts budžetu 2007.gadam apstiprināto pārpalikuma apjomu, kā rezultātā samazinājās valstij
nepieciešamais aizņemšanās apjoms un valsts parāds sasniedza zemāko vērtību 7,4% apjomā no
IKP kopš 1995.gada. Kopumā 2007.gadā notikusi valsts budžeta finanšu situācijas uzlabošanās,
sasniedzot finansiālo pārpalikumu 0,8% no IKP. Valstī pērn arī nodokļu ieņēmumu plāna izpilde
bijusi sekmīga, pārsniedzot plānu par 1,7%, kas kopā ar iekšējā patēriņa pieauguma
samazinājumu liecina par ekonomiskās situācijas stabilizācijas pazīmēm.
2007.gada konsolidētajā kopbudžetā izveidojās finansiālais pārpalikums 94,7 milj. latu
apmērā, ko galvenokārt ietekmēja sociālās apdrošināšanas budžeta pārpalikums. Neskatoties uz
to, ka 2007.gadā pašvaldību konsolidētajā budžetā izveidojās finansiālais deficīts 25,1 milj. latu
apmērā, kas ir par 19,2 milj. latu vairāk nekā 2006.gadā, tomēr kopumā fiskālā situācija ir būtiski
uzlabojusies salīdzinājumā ar 2006.gadu, kad konsolidētajā kopbudžetā bija finansiālais deficīts
55,3 milj. latu apmērā.
Valsts ekonomikas tālākas mērķtiecīgas stabilizēšanas nodrošināšanai apzināti iespējamie
ekonomiskie riski un noteikti veicamie pasākumi. 2008.gadā tiek īstenota stingra fiskālā politika,
izstrādātas valsts ekonomisko attīstību veicinošas nodokļu sistēmas pamatnostādnes un uzlabota
valsts pārvaldes efektivitāte.
Latvijas Republikas 2007.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, kas noteikta Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos
Nr.362 “Noteikumi par saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtību”, par periodu no
2007.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim, apkopojot 30 ministriju un centrālo valsts
iestāžu un 552 pašvaldību pārskatu informāciju. Pielikumi par valsts budžeta izpildi sagatavoti
atbilstoši Likumā par valsts budžetu 2007.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 2007.gadam, Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra
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noteikumiem Nr.749 “Noteikumi par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu
sagatavošanas kārtību” un citiem normatīvajiem aktiem budžeta un grāmatvedības jomā.
Pārskatos iekļauta informācija, kas apkopota no valsts budžeta un pašvaldību budžeta iestāžu
gada pārskatiem, kuri sagatavoti saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra
noteikumiem Nr.749 “Noteikumi par valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu
sagatavošanas kārtību”.
Pārskats sastāv no trijiem sējumiem, kopā 978 lp. Pārskata pielikumi Nr.1. – 41. ir šī
Pārskata neatņemama sastāvdaļa.
Pārskata 1.sējumā iekļauti pārskati un skaidrojumi par valsts konsolidētā kopbudžeta
izpildi 2007.gadā, valsts konsolidētā grāmatvedības bilance uz 2007.gada 31.decembri un
pārskats par valsts konsolidēto parādu. 2.sējumā iekļautas valsts, pašvaldību un valsts finanšu
bilances ar pielikumiem. Pārskata 3.sējumā ietvertais 2007.gada konsolidētā kopbudžeta izpildes
pārskats veidots, konsolidējot Valsts un pašvaldību budžeta izpildes pārskatus. Valsts konsolidētā
budžeta izpilde uzrādīta atbilstoši Likumā par valsts budžetu 2007.gadam noteiktajai struktūrai.
Pārskats ir sagatavots un parakstīts trijos eksemplāros pa vienam Valsts kontrolei,
Ministru kabinetam un Valsts kasei.

Finanšu ministrs

A.Slakteris

Valsts kases pārvaldnieks

K.Āboliņš
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