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Skaidrojums valsts konsolidētajam finansiālās darbības pārskatam 

Pārskata sagatavošanas pamatprincipi 

Vispārīgie principi 

Valsts konsolidētajā finansiālās darbības pārskatā (turpmāk – konsolidētais finansiālās 

darbības pārskats) uzrādīta finanšu informācija par ministriju, centrālo valsts iestāžu, pašvaldību 

un Valsts kases valsts budžeta finanšu uzskaites (turpmāk – valsts budžeta finanšu uzskaites) 

ieņēmumiem un izdevumiem 2015. gadā. 

Ieņēmumus un izdevumus atzīst saskaņā ar uzkrāšanas principu periodā, kad tie radušies, 

neatkarīgi no naudas saņemšanas vai samaksas, izņemot atsevišķus ieņēmumus un izdevumus, 

kurus uzskaita saskaņā ar naudas plūsmas principu, un to klasificēšanā piemēro Ministru 

kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumus Nr. 1032 „Noteikumi par budžetu ieņēmumu 

klasifikāciju” un Nr. 1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām”. 

Konsolidētajā finansiālās darbības pārskatā ieņēmumus un izdevumus uzrāda, tos 

klasificējot pēc ekonomiskās būtības, t.i., atbilstoši pamatdarbībai vai finanšu darbībai: 

 ieņēmumi un izdevumi no pamatdarbības veidojas, lai sasniegtu budžeta iestāžu 

primāros mērķus, kas noteikti likumā „Par valsts budžetu 2015. gadam” vai 

saistošajos noteikumos par pašvaldību budžetiem. Šajā grupā iekļauj arī saņemtos 

ziedojumus un dāvinājumus un citos budžetos uzskaitītos līdzekļus; 

 finanšu ieņēmumi un izdevumi veidojas no kapitālsabiedrību akciju, daļu un 

vērtspapīru iegādes, pārdošanas, pārvērtēšanas, uzkrājumu nedrošajiem 

aizdevumiem izveidošanas un samazinājuma, valūtas kursu svārstībām, procentu 

ieņēmumiem un izdevumiem no finanšu darbības un citiem ienākumiem un 

izdevumiem no finanšu darbības. 

Procentu ieņēmumus un izdevumus izvērtē pēc ekonomiskās būtības un atbilstoši 

izvērtējumam klasificē šādi: 

 valsts budžeta finanšu uzskaitē procentu ieņēmumus vai izdevumus par kontu 

atlikumiem, termiņnoguldījumiem, aizdevumiem, aizņēmumiem vai vērtspapīriem 

attiecina uz pamatdarbību; 

 valsts un pašvaldību budžeta iestādes  (turpmāk kopā – budžeta iestādes) procentu 

ieņēmumus vai izdevumus par kontu atlikumiem un termiņnoguldījumiem, ja 

ieguldījuma mērķis ir gūt atdevi, attiecina uz pamatdarbību, savukārt procentu 

ieņēmumus par aizdevumiem un izdevumus par aizņēmumiem attiecina uz finanšu 

darbību.  

Konsolidācijas pamatprincipi 

Konsolidētais finansiālās darbības pārskats sagatavots, konsolidējot ministriju, centrālo 

valsts iestāžu un pašvaldību budžeta iestāžu finansiālās darbības pārskatus un valsts budžeta 

finanšu uzskaites finansiālās darbības pārskatu. 

Sagatavojot konsolidēto finansiālās darbības pārskatu: 

 summēti visi pārskatos uzrādītie rādītāji; 

 izslēgti savstarpēji atbilstoši ieņēmumu un izdevumu posteņi, savstarpējie darījumi 

starp pārskatā iekļautām valsts budžeta iestādēm, pašvaldībām un Valsts kasi, kā arī 
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darījumi starp dažādiem budžetu veidiem, pielietojot mazākuma principa metodi, 

t.i., izslēdzot savstarpēji ekonomiski atbilstošo pozīciju mazākās vērtības. 

Pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi 

Ieņēmumi no pamatdarbības 

Ieņēmumus no pamatdarbības veido nodokļu ieņēmumi, kurus atzīst to saņemšanas dienā 

saskaņā ar naudas plūsmas principu, izņemot ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa, ko 

pašvaldības uzskaita saskaņā ar uzkrāšanas principu.  

Nenodokļu ieņēmumus – valsts nodevas, soda naudu, līgumsodu un nokavējuma naudas 

ieņēmumus – atzīst saskaņā ar naudas plūsmas principu. Procentu ieņēmumus, saņemtās soda 

naudas un citus nenodokļu ieņēmumus no valsts budžeta finanšu vadības pamatdarbības uzskaita 

saskaņā ar uzkrāšanas principu. 

Saimnieciskā gada beigās nodokļu un nodevu ieņēmumus, kas normatīvos aktos noteiktajā 

kārtībā atzīti par saņemtiem valsts budžetā iepriekšējā saimnieciskajā gadā, bet valsts budžeta 

kontā Valsts kasē ieskaitīti kārtējā saimnieciskajā gadā, atzīst ievērojot uzkrāšanas principu. 

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus atzīst atbilstoši uzkrāšanas principam un 

šos ieņēmumus galvenokārt veido ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem, ieņēmumi no 

lauksaimnieciskās darbības, ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas 

pakalpojumiem, ieņēmumi par nomu un īri, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes 

iestādēs, ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem, atlīdzība no apdrošināšanas 

sabiedrībām par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu un citi budžeta iestāžu pašu 

ieņēmumi. 

Ārvalstu finanšu palīdzību budžeta iestādes uzskaita kā nākamo periodu ieņēmumus, ja 

atbilstoši normatīvos aktos noteiktam saņemtie līdzekļi paredzēti ilgtermiņa ieguldījuma objekta 

iegādei, izveidošanai vai būvniecībai, tie tiks izlietoti nākamajos pārskata periodos noteiktu 

izdevumu segšanai vai budžeta iestādes funkciju izpildes nodrošināšanai un pastāv nosacījums, 

ka neizpildes gadījumā saņemtie līdzekļi jāatmaksā, kā arī tos neplāno kā dotāciju no vispārējiem 

ieņēmumiem un budžeta iestāde tos saņēmusi no darījuma partnera - nerezidenta. 

Nākamo periodu ieņēmumos uzskaitīto ārvalstu finanšu palīdzību ieņēmumos atzīst 

vienlaikus ar izdevumiem, par šo vērtību palielinot pārskata perioda ieņēmumus un samazinot 

nākamo periodu ieņēmumus.  

Ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus, kuri veido ārvalstu finanšu palīdzību valsts 

budžetam, uzskaita Valsts kase kā maksājumu iestāde, un tos atzīst kā saistības pret Eiropas 

Savienības (turpmāk – ES) politiku instrumentu vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības fondiem. 

Vienlaikus ar izdevumiem atzīst pārskata perioda ieņēmumus un noraksta saistības pret ES 

politiku instrumentu vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības fondiem.  

Budžeta iestādes transfertu ieņēmumus uzskaita saskaņā ar uzkrāšanas principu, atbilstoši 

saņemtam apstiprinājumam no citas budžeta iestādes par attaisnotiem (atzītiem) izdevumiem, 

atzīstot pamatdarbības ieņēmumus un prasības pret budžeta iestādi vai samazinot avansā 

saņemtos transfertus (saistības). Transfertu ieņēmumos iestādes atzīst arī bez atlīdzības ceļā 

saņemtos aktīvus vai nodotos pasīvus starp vispārējās valdības sektora struktūrām, izņemot 

valsts vai pašvaldību kontrolētus un finansētus komersantus, ostu un brīvostu pārvaldes, 

vispārējā valdības sektora sarakstā pie valsts vai pašvaldību struktūrām ietvertās speciālās 

ekonomiskās zonas. 

Ziedojumus un dāvinājumus uzskaita attiecīgajā aktīvu grupā, atzīstot pārskata perioda 

ieņēmumus vai nākamo periodu ieņēmumus dāvinājumu un ziedojumu novērtētajā vērtībā. 

Nākamo periodu ieņēmumos uzskaitītos ziedojumus un dāvinājumus pārskata perioda 
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ieņēmumos atzīst vienlaikus ar izdevumiem, par šo vērtību samazinot nākamo periodu 

ieņēmumus. 

Citus ieņēmumus no pamatdarbības uzrāda saskaņā ar uzkrāšanas principu un tajos iekļauj 

nefinanšu aktīvu (nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu, krājumu) sākotnējo atzīšanu, 

inventarizācijā konstatēto pārpalikumu, ieņēmumus no kredītsaistību dzēšanas, izveidoto 

uzkrājumu nedrošām prasībām un avansa maksājumiem samazinājumu, ieņēmumus no 

mežaudžu vērtības palielinājuma un citus darījumus. 

Dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem atzīst pamatbudžeta ieņēmumos dotācijas 

saņemšanas dienā un gada beigās samazina par slēgtajiem valsts pamatbudžeta asignējumiem.  

Izdevumi no pamatdarbības 

Izdevumus no pamatdarbības uzskaita saskaņā ar uzkrāšanas principu un tos veido 

izdevumi par atalgojumu, darba devēju sociālās apdrošināšanas iemaksām, pabalstiem un 

kompensācijām, mācību, darba un dienesta komandējumiem, darba braucieniem, 

pakalpojumiem, krājumiem, materiāliem, energoresursiem, biroja precēm un inventāru, 

periodiku, nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumiem, subsīdijām, dotācijām un sociāliem 

pabalstiem, kārtējiem maksājumiem ES budžetā un starptautisko sadarbību, kā arī procentu 

izdevumi.  

Budžeta iestādes transfertu izdevumus uzskaita saskaņā ar uzkrāšanas principu, apstiprinot 

citas budžeta iestādes iesniegto dokumentu, kas apliecina izdevumu rašanos, atzīst 

pamatdarbības izdevumus un saistības pret budžeta iestādi vai samazina avansa maksājumu 

(prasības). Transfertu izdevumos iestādes atzīst arī bez atlīdzības ceļā nodotos aktīvus vai 

saņemtos pasīvus starp vispārējās valdības sektora struktūrām, izņemot valsts vai pašvaldību 

kontrolētus un finansētus komersantus, ostu un brīvostu pārvaldes, vispārējā valdības sektora 

sarakstā pie valsts vai pašvaldību struktūrām ietvertās speciālās ekonomiskās zonas. 

Citi izdevumi no pamatdarbības galvenokārt veidojas no nefinanšu aktīvu (nemateriālo 

ieguldījumu, pamatlīdzekļu, krājumu) vērtības un vērtības samazinājuma norakstīšanas, izslēdzot 

aktīvu no uzskaites, inventarizācijās konstatētiem iztrūkumiem, veidojot uzkrājumus nedrošām 

prasībām, avansiem un iespējamām saistībām, un citiem darījumiem. 

Finanšu ieņēmumi un izdevumi 

Finanšu ieņēmumi 

Finanšu ieņēmumos uzrāda ieņēmumus, kas veidojas no kapitālsabiedrību akciju, daļu un 

vērtspapīru pārdošanas, pārvērtēšanas un vērtības samazinājuma reversēšanas, uzkrājumu 

nedrošiem aizdevumiem samazinājuma un valūtas kursu svārstībām, un procentu ieņēmumus no 

finanšu darbības un citus ienākumus no finanšu darbības.  

Finanšu izdevumi 

Finanšu izdevumos uzrāda izdevumus, kas veidojas no kapitālsabiedrību akciju, daļu un 

vērtspapīru iegādes, pārvērtēšanas un vērtības samazinājuma, valūtas kursu svārstībām un 

izveidotiem uzkrājumiem nedrošiem aizdevumiem, procentu izdevumus no finanšu darbības un 

citus izdevumus no finanšu darbības. 

Ārkārtas ieņēmumi un izdevumi 

Ārkārtas ieņēmumos un izdevumos uzrāda darījumus, kuri atšķiras no iestādes parastās 

darbības, notiek reti, ir neparasti un būtiski, kuru atkārtošanās tuvākajā nākotnē nav paredzama, 

ņemot vērā vidi, kurā iestāde darbojas. 
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Būtiskums 

Konsolidētā finansiālās darbības pārskata skaidrojums sagatavots, ņemot vērā valsts 

konsolidētā finansiālās darbības pārskata skaidrojumam noteikto būtiskuma līmeni un ministriju, 

centrālo valsts iestāžu vai pašvaldību finanšu pārskatos uzrādīto posteņu novērtēšanā piemēroto 

būtiskuma līmeni, kas noteikts saskaņā ar ministrijas, centrālās valsts iestādes vai pašvaldības 

izstrādāto un apstiprināto nozares vai pašvaldības vienoto grāmatvedības uzskaites kārtību, ko 

ievēro visas finanšu pārskatu konsolidācijā iesaistītās iestādes. Informācija ir būtiska, ja tās 

neuzrādīšana vai neprecīza uzrādīšana var ietekmēt pārskatu lietotāja ekonomiska rakstura 

lēmumus, kas pieņemti, balstoties uz šo informāciju. 

Akcentējums 

Par Brocēnu novada pašvaldības konsolidēto finansiālo stāvokli 2015. gada 31. decembrī 

zvērināta revidente sniedz negatīvu atzinumu un par Lielvārdes novada pašvaldības konsolidēto 

finanšu pārskatu zvērināta revidente atteicās sniegt atzinumu, detalizēta informācija sniegta 

skaidrojumā valsts konsolidētajā grāmatvedības bilance sadaļā “Valsts kontroles un zvērinātu 

revidentu atzinumi”. 

Skaidrojums par darbības finansiālo rezultātu posteņiem  

Valsts konsolidētajā finansiālās darbības pārskatā veikta konsolidācija šādos pārskata 

posteņos: 

 ieņēmumi konsolidēti par kopējo summu (6 830 187 120) euro vērtībā par iestāžu 

savstarpējiem darījumiem: 

o ieņēmumi no pamatdarbības (6 829 418 344) euro vērtībā; 

o finanšu ieņēmumi (768 776) euro vērtībā. 

 izdevumi konsolidēti par kopējo summu (6 830 187 120) euro vērtībā par iestāžu 

savstarpējiem darījumiem, t.sk.:  

o izdevumi no pamatdarbības (6 745 315 941) euro vērtībā; 

o finanšu izdevumi 84 871 179 euro vērtībā. 

Valsts konsolidētajā finansiālās darbības pārskatā veikta korekcija šādos pārskata 

posteņos: 

 citi izdevumi no pamatdarbības (57 670 541) euro vērtībā, t.sk.: 

o (79 303 788) euro vērtībā par iepriekšējā gada informāciju par sniegto 

galvojumu saistībām, ko plānoja segt no valsts budžeta līdzekļiem; 

o (1 745 040) euro vērtībā par izveidoto uzkrājumu korekcijām; 

o 23 378 287 euro vērtībā par notikumiem pēc bilances datumā sakarā ar 

veiktajām aplēsēm par spēkā stājušos Latvijas Republikas Augstākās tiesas 

lēmumu lietā Nr. A420535212. 

 finanšu ieņēmumi 556 305 269 euro vērtībā t.sk.:  

o 557 327 070 euro vērtībā par ministriju un centrālo valsts iestāžu ilgtermiņa 

finanšu ieguldījumu pārrēķinu pēc pašu kapitāla metodes; 

o 613 494 euro vērtībā par pašvaldību iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu 

pārrēķinu pēc pašu kapitāla metodes; 

o (1 635 295) euro vērtībā par iemaksām akciju sabiedrības (turpmāk – AS) 

„Attīstības finanšu institūcija Altum” rezerves kapitālā. 
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Finansiālās darbības ieņēmumu no pamatdarbības posteņu izmaiņas uzrādītas 1. tabulā. 

1. tabula. Ieņēmumi no pamatdarbības (euro) 

Rādītājs 
Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

periods 

Iepriekšējais 

pārskata periods 

Palielinājums (+), 

samazinājums (–) 

(1. – 2.) 

Procentuālās 

izmaiņas  

1./2. x 

100) 

A B 1 2 3 4 

Ieņēmumi no pamatdarbības 
(A1.1. līdz A1.8. rindas summa) 

FD.A1. 9 398 864 051 9 049 723 751 349 140 300 103.9 

Nodokļu ieņēmumi  6 991 289 652 6 677 032 921 314 256 731 104.7 

Nenodokļu ieņēmumi FD.A1.2. 486 969 271 632 792 691 -145 823 420 77.0 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
 330 512 770 321 601 495 8 911 275 102.8 

Ārvalstu finanšu palīdzība  1 077 195 386 1 027 791 684 49 403 702 104.8 

Transferti  0 58 920 438 -58 920 438 0.0 

Ziedojumi un dāvinājumi FD.A1.6. 16 432 850 13 514 356 2 918 494 121.6 

Citi ieņēmumi no pamatdarbības FD.A1.8. 496 464 122 318 070 166 178 393 956 156.1 

      

Valsts konsolidētajā finansiālās darbības pārskatā dati salīdzināti ar 2014. gadu. 

Valsts konsolidēto finansiālās darbības ieņēmumu no pamatdarbības izmaiņas galvenokārt veido: 

FD.A1.2. Nenodokļu ieņēmumi. 

 Lielākais šī posteņa palielinājums ir Labklājības ministrijai 5 957 714 euro vērtībā. 

Būtiskākie darījumi ir uzkrātā fondēto pensiju kapitāla iemaksas valsts pensiju 

speciālajā budžetā; 

 Samazinājums šajā postenī ir valsts budžeta finanšu uzskaitē par (10 702 055) euro. 

Būtiskākie darījumi ir: 

o Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) aizdevuma atmaksa 1,2 mlj. euro 

apmērā, kas būtiski samazināja izvietojamo resursu apjomu, salīdzinot ar 

iepriekšējo pārskata gadu – tika uzturēta augsta likviditāte un veikta 

priekšfinansēšana EK aizdevuma atmaksai;  

o samazinājās procentu ieņēmumi par Valsts kases noguldījumiem un 

ieguldījumiem nerezidentu parāda vērtspapīros. Procentu ieņēmumi par 

kontu atlikumiem samazinājās, jo Eiropas Centrālās bankas padome 

pieņēma lēmumu par negatīvas likmes piemērošanu Eirosistēmas 

noguldījumiem. Procentu ieņēmumi par Valsts kases ieguldījumiem 

rezidentu parāda vērtspapīros (AS „Reverta”) samazinājās, jo samazinājās 

šo vērtspapīru nominālvērtība un procentu likme, ņemot vērā 6 mēnešu 

EURIBOR likmes tālāku samazinājuma ietekmi;  

o samazinājās procentu ieņēmumi par izsniegtajiem valsts aizdevumiem zemo 

procentu likmju dēļ, jo tirgū pastāv tendence aizdevuma procentu likmēm 

samazināties.  

FD.A.1.6. Ziedojumi un dāvinājumi. 

 Lielākais šī posteņa palielinājums ir Aizsardzības ministrijai 4 100 290 euro 

vērtībā, tas saistīts ar to, ka militāro spēju attīstīšanai saņemts speciālais militārais 

inventārs, automašīnas un to rezerves daļas;  

 Ārlietu ministrijai palielinājums ir 1 600 761 euro vērtībā, būtiskākie darījumi 

saistīti ar naudas līdzekļu saņemšanu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecībās 

ārvalstīs ar mērķi nodrošināt Latvijas tēla popularizēšanu, veicināt Latvijas 
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atpazīstamību un atbalstīt dažādus kultūras projektus ārvalstīs un atbalstīt 

pasākumus Latvijas un Krievijas Federācijas ekonomisko attiecību veidošanā; 

 Samazinājums šajā postenī ir Zemkopības ministrijai (1 222 405) euro vērtībā, jo 

2015. gadā samazinājās finanšu līdzekļu saņemšana salīdzinājumā ar iepriekšējo 

gadu, kad finanšu līdzekļi saņemti no AS „Latvijas valsts meži” Āfrikas cūku mēra 

profilakses pasākumiem medību jomā. 

FD.A.1.8. Citi ieņēmumi no pamatdarbības. 

 

 pārskata periodā lielākais šī posteņa palielinājums ir valsts budžeta finanšu uzskaitē 

84 015 259 euro vērtībā, būtiskākās izmaiņas saistītas ar uzkrājumu nedrošiem 

parādiem par izsniegtiem aizdevumiem, uzkrājumu pārējiem aktīviem un 

uzkrājumu finanšu ieguldījumiem vērtspapīros samazinājumu saskaņā ar 

uzkrājumu nedrošajiem parādiem veidošanas metodikas maiņu  115 731 242 euro 

vērtībā. Metodikas maiņa aprakstīta skaidrojumā valsts konsolidētajā 

grāmatvedības bilance sadaļā “Uzskaite un novērtēšana” apakšsadaļā 

“Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu maiņa”; 

 palielinājums Ekonomikas ministrijai 74 331 722 euro vērtībā, būtiskākās izmaiņas 

saistītas ar ieņēmumiem no nefinanšu aktīvu (nemateriālo ieguldījumu, 

pamatlīdzekļu, krājumu) sākotnējās atzīšanas iestādes bilancē, ES struktūrfondu 

ietvaros neatbilstoši veikto izmaksu saņemšana un to atzīšana iestādes ieņēmumos, 

AS „Attīstības finanšu institūcijas Altum” ieguldījuma palielinājuma atzīšanu no 

brīvo līdzekļu noguldījumiem atbilstoši atmaksātai publiskā finansējuma daļai, kā 

arī ieņēmumi prasības atzīšanai par nepabeigto būvniecību sakarā ar pretprasību 

pret Komandītsabiedrību „EXPO 2015”; 

 Brocēnu novadam palielinājums 21 850 886 euro vērtībā, būtiskākās izmaiņas 

saistītas ar  veikto iepriekšējo periodu kļūdu labojumu, kas saistīts ar pamatlīdzekļu 

inventarizāciju un to sākotnējo atzīšanu; 

 samazinājums šai postenī Satiksmes ministrijai (6 419 716) euro vērtībā, būtiskākās 

izmaiņas saistītas ar autoceļu vērtību pārrēķinu klātnes virsmas maiņas rezultātā. 

 

Finansiālās darbības izdevumu no pamatdarbības posteņu izmaiņas uzrādītas 2. tabulā. 

2. tabula. Izdevumi no pamatdarbības (euro) 

Rādītājs 
Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

periods 

Iepriekšējais 

pārskata 

periods 

Palielinājums (+), 

samazinājums (–) 

(1. – 2.) 

Procentuālās 

izmaiņas  

(1./2. x 100) 

A B 1 2 3 4 

Izdevumi no pamatdarbības 
(A2.1. līdz A2.11. rindas summa) 

FD.A2. 9 454 694 534 9 265 487 649 189 206 885 102.0 

Atalgojums  1 538 417 536 1 458 056 563 80 360 973 105.5 

Darba devēja sociālās 

apdrošināšanas iemaksas, pabalsti 

un kompensācijas 

 459 777 434 424 796 519 34 980 915 108.2 

Mācību, darba un dienesta 

komandējumi un dienesta, darba 

braucieni 

 33 674 720 31 198 966 2 475 754 107.9 

Pakalpojumi  814 617 574 791 152 226 23 465 348 103.0 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, 

periodika 

FD.A2.5. 278 359 912 251 553 523 26 806 389 110.7 

Nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 
 24 088 379 26 571 186 -2 482 807 90.7 
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Rādītājs 
Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

periods 

Iepriekšējais 

pārskata 

periods 

Palielinājums (+), 

samazinājums (–) 

(1. – 2.) 

Procentuālās 

izmaiņas  

(1./2. x 100) 

A B 1 2 3 4 

Subsīdijas, dotācijas un sociālie 

pabalsti, kārtējie maksājumi 

Eiropas Savienības budžetā un 

starptautiskā sadarbība 

 4 814 237 265 4 654 997 287 159 239 978 103.4 

Procentu izdevumi FD.A2.8. 360 973 288 409 889 700 -48 916 412 88.1 

Transferti  0 7 163 735 -7 163 735 0.0 

Pamatkapitāla 

veidošana/nolietojuma un 

amortizācijas izmaksas 

 648 908 404 631 833 888 17 074 516 102.7 

Citi izdevumi no pamatdarbības FD.A2.11. 481 640 022 578 274 056 -96 634 034 83.3 

      

 

Finansiālās darbības izdevumu no pamatdarbības būtiskākās izmaiņas veido: 

FD.A2.5. Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, periodika. 

 Lielākais šī posteņa palielinājums ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai 15 604 383 euro vērtībā, kur būtiskākais darījums radies izsolēs pārdoto 

emisijas kvotu vērtības norakstīšanas rezultāta; 

 Aizsardzības ministrijai palielinājums ir 4 775 556 euro vērtībā, būtiskākie 

darījumi saistīti ar iegādāto speciālo militāro inventāru Nacionālo bruņoto spēku 

Kājnieku mehanizācijas projekta realizācijai un Zemessardzes attīstībai; 

 Veselības ministrija palielinājums ir 1 330 216 euro vērtībā, saistībā ar svaigi 

saldētas plazmas atzīšanu krājumu sastāvā, spectērpu iegādi Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem, ķimikāliju, laboratorijas preču, 

medicīnisko ierīču un instrumentu iegādi slimnīcu vajadzībām; 

 Lielākais samazinājums šai postenī ir Iekšlietu ministrijai (2 019 982) euro vērtībā, 

būtiskākās izmaiņas saistītas ar izlietotiem iepriekšējā periodā iegādātiem 

materiāliem un inventāru, t.sk., personu apliecības dokumentiem, jo samazinājās 

izdevumi no ilgtermiņa saistības pasākuma “ES prasībām atbilstošu pasu, 

elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanas atļauju izsniegšana” īstenošanas. 

FD.A2.8. Procentu izdevumi. 

Lielākais samazinājums šai postenī ir valsts budžeta finanšu uzskaitē 

(46 306 353) euro vērtībā: 

 procentu maksājumu par aizņēmumiem ārējā finanšu tirgū samazinājuma rezultātā; 

 realizēto un nerealizēto procentu izdevumu no atvasinātiem finanšu instrumentiem 

samazinājuma rezultātā; 

 iekšējā finanšu tirgū emitēto valsts vērtspapīru procentu maksājumu samazinājuma 

rezultātā; 

 ārējā finanšu tirgū emitēto vērtspapīru uzkrāto procentu izdevumu samazinājuma 

rezultātā. 

FD.A2.11. Citi izdevumi no pamatdarbības. 

 Lielākais šī posteņa palielinājums ir valsts budžeta finanšu uzskaitē 

98 060 559 euro vērtībā, būtiskākās izmaiņas saistītas ar uzkrājumu un uzkrāto 

saistību aprēķināšanas metodikas maiņu; 

 palielinājums 23 378 287 euro vērtībā, sakarā ar Iekšlietu un Tieslietu ministrijas 

veiktajām aplēsēm par spēkā stājušos Latvijas Republikas Augstākās tiesas lēmumu 
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lietā Nr. A420535212, detalizēta informācija aprakstīta skaidrojumā valsts 

konsolidētajā grāmatvedības bilance sadaļā “Notikumi pēc bilances datuma”; 

 Rīgas pilsētas pašvaldībai palielinājums 19 084 329 euro vērtībā, būtiskākās 

izmaiņas saistītas ar izdevumiem no ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanas saistībā 

ar ieguldīšanu kapitālsabiedrību pamatkapitālā, izdevumiem no nemateriālo 

ieguldījumu un pamatlīdzekļu atsavināšanas, izdevumiem no atsavināšanai 

paredzēto ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu izslēgšanas un to vērtības 

samazinājuma; 

 Lielākais šī posteņa samazinājums ir Liepājas pilsētas pašvaldībai 

(163 228 366) euro vērtībā, būtiskākās izmaiņas saistītas ar nolietojuma korekciju 

pamatlīdzekļiem par iepriekšējiem periodiem. 

 

Finansiālās darbības finanšu ieņēmumu un izdevumu posteņu izmaiņas uzrādītas 3. tabulā. 

3. tabula. Finanšu ieņēmumi un izdevumi (euro) 

Rādītājs 
Piezīmes 

Nr. 

Pārskata 

periods 

Iepriekšējais 

pārskata 

periods 

Palielinājums (+), 

samazinājums (–) 

(1. – 2.) 

Procentuālās 

izmaiņas  

(1./2. x 100) 

A B 1 2 3 4 

Finanšu ieņēmumi (+) FD.B1. 1 982 421 579 1 801 804 650 180 616 929 110.0 

Finanšu izdevumi (-) FD.B2. -1 396 459 984 -1 161 370 476 -235 089 508 120.2 

      

 

FD.B1. Finanšu ieņēmumi. 

 Lielākais šī posteņa palielinājums ir valsts budžeta finanšu uzskaitē 

716 953 944 euro vērtībā. Tas saistīts ar:  

o valūtas peļņu, kas veidojās no Valsts kases valsts budžeta finanšu uzskaites 

pamatdarbības;  

o Kohēzijas fonda programmas slēgšanu, jo saistības ar Eiropas Komisiju šīs 

programmas ietvaros nokārtotas. 

 Zemkopības  ministrijai palielinājums 61 753 317 euro vērtībā. Būtiskākie darījumi 

saistīti ar: 

o Zemkopības ministrijai piederošo 30% kapitālu daļu ņemšanu uzskaitē 

saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 9. aprīļa rīkojumu Nr.180 “Par 

akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” statūtu 

apstiprināšanu” un aktuālo ierakstu Komercreģistrā; 

o mantisko ieguldījumu SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 

centrs” pamatkapitālā. 

 Lielākais ieņēmumu samazinājums šajā postenī ir Finanšu ministrijai 

(202 840 945) euro vērtībā, kas saistīts ar: 

o ieņēmumiem no valūtas kursa svārstībām, kurus veido finanšu ieguldījumu 

ārvalstu finanšu institūcijās atlikumu izmaiņas, un atlikumu izmaiņām par  

ilgtermiņa saistībām par maksājumiem ārvalstu finanšu institūcijām;  

o ieņēmumu samazinājumu no mantiskā ieguldījuma valsts akciju sabiedrības 

“Valsts nekustamie īpašumi” pamatkapitālā; 

o ieņēmumu samazinājumu no akciju ieguldīšanas AS “Attīstības finanšu 

institūcijas Altum” pamatkapitālā. 

 Satiksmes ministrijai samazinājums (59 503 352) euro vērtībā, tas saistīts ar: 
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o kapitālsabiedrības AS “Air Baltic Corporation” obligācijas vērtības 

pārvērtēšanu; 

o darījumu samazinājumu ar kapitālsabiedrībām par akciju un daļu pārdošanu, 

un mantiskajiem ieguldījumiem kapitālsabiedrībās. 

 

FD.B2. Finanšu izdevumi.  

 Lielākais šī posteņa palielinājums ir valsts budžeta finanšu uzskaitē 

(792 195 513) euro vērtībā, būtiskākie izdevumi saistīti ar: 

o zaudējumiem no darījumiem ar vērtspapīriem un citiem finanšu 

instrumentiem (27 774 134) euro vērtībā, ko veido pirmstermiņa ASV 

dolāros emitēto valsts vērtspapīru atpirkšana 2015.gada decembrī;  

o izdevumiem no valūtas kursu svārstībām, kas rodas no Valsts kases valsts 

budžeta finanšu vadības pamatdarbības pārvērtēšanas rezultāta.  

 Lielākais izdevumu samazinājums šai postenī ir Finanšu ministrijai 

182 200 184 euro vērtībā, kas saistīts ar: 

o izdevumiem no valūtas kursu svārstībām, kas veidojas no ilgtermiņa 

ieguldījumu un ilgtermiņa saistībām par maksājumiem ārvalstu finanšu 

institūcijām atlikumu izmaiņām; 

o no uzskaites izslēgtām līdzdalības daļām AS “Attīstības finanšu institūcija 

Altum”, kas kā ieguldījums noteikts Ekonomikas ministrijai un Zemkopības 

ministrijai par kopējo vērtību 122 917 400 euro saskaņā ar Ministru 

kabineta 2014. gada 6. augusta rīkojumu Nr. 409 “Par valsts akciju 

sabiedrības “Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum”, sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “Latvijas Garantiju aģentūra” un valsts akciju 

sabiedrības “Lauku attīstības fonds” akciju un kapitāla daļu ieguldīšanu 

akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija” pamatkapitālā”. 

 Rīgas pilsētas pašvaldībai samazinājums 37 757 592 euro vērtībā, lielākie izdevumi 

saistīti ar mijmaiņas darījuma ar Deutsche Bank AG patiesās vērtības izmaiņām. 

Valsts konsolidētā finansiālās darbības pārskata rādītāji par 2014. gadu un 2015. gadu attēloti 

1. attēlā.  

  

1. attēls. Valsts konsolidētais finansiālās darbības rezultāts 2014. gadā un 2015. gadā (milj. euro) 
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Finansiālās darbības kopsavilkuma perioda neto pārsniegums vai deficīts 2014. gadā un 

2015. gadā, kas uzrādīts atbilstoši uzkrāšanas principam sadalījumā pa valsts budžeta iestāžu, 

t.sk. valsts budžeta finanšu uzskaites, un pašvaldību budžeta iestāžu finanšu informāciju, attēlots 

2. attēlā.  

 

2. attēls. Valsts budžeta iestāžu, t.sk. valsts budžeta finanšu uzskaites, un pašvaldību budžeta iestāžu perioda 

neto pārsniegums vai deficīts 2014. gadā un 2015. gadā (milj. euro) 

Informācija par valsts budžeta, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku 

personu budžetu un budžeta nefinansētu iestāžu ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām  atklāta gada pārskatā no 10. līdz 16. pielikumam. 

Informācija par pašvaldību ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām atklāta gada pārskatā no 18. līdz 20. pielikumam. 


