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Skaidrojums valsts konsolidētajam naudas plūsmas pārskatam 

Pārskata sagatavošanas pamatprincipi 

Vispārīgie principi 

Valsts konsolidētajā naudas plūsmas pārskatā (turpmāk – konsolidētais naudas plūsmas 

pārskats) uzrādīta finanšu informācija par ministriju, centrālo valsts iestāžu (turpmāk – valsts 

budžeta iestādes), pašvaldību un Valsts kases valsts budžeta finanšu uzskaites (turpmāk – valsts 

budžeta finanšu vadības) ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanas kategorijām 2015. gadā, 

ievērojot naudas plūsmas principu, kā arī salīdzinošā informācija par 2014. gadu. 

Konsolidētais naudas plūsmas pārskats sagatavots pēc tiešās metodes. Pārskatā ieņēmumus 

un izdevumus uzrāda atbilstoši pamatdarbībai, ieguldījumu un finansēšanas darbībai. 

Konsolidētajā naudas plūsmas pārskatā uzrāda saņemtos un iztērētos naudas līdzekļus un 

tās ekvivalentus pa budžetu klasifikāciju grupām un kodiem – atbilstoši Ministru kabineta 

2005. gada 27. decembra noteikumiem Nr. 1032 “Noteikumi par budžetu ieņēmumu 

klasifikāciju”, Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumiem Nr. 1031 “Noteikumi 

par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” un Ministru kabineta 

2005. gada 22. novembra noteikumiem Nr. 875 “Noteikumi par budžetu finansēšanas 

klasifikāciju”. 

Konsolidāciju veic summējot visus pārskatos uzrādītos rādītājus un izslēdzot savstarpēji 

atbilstošu ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas posteņus, pielietojot mazākuma principa 

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

Naudas līdzekļu korekcija par piesaistītajiem līdzekļiem 

Naudas līdzekļu korekcija par piesaistītajiem līdzekļiem ir naudas plūsma, kas veidojas no 

naudas saņemšanas vai izmaksāšanas Valsts kases klientu kontos, kā arī no naudas 

pārskaitījumiem starp Valsts kases kontiem un ieguldījumiem depozītos Valsts kases kontos. 

Pamatdarbība (ieņēmumi un izdevumi) 

Pamatdarbība ir darbība, kas nodrošina nozīmīgākās ienākumu daļas gūšanu, un citas 

darbības, kas nav saistītas ar ieguldīšanu un finansēšanu. Pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi 

veikti, lai sasniegtu budžeta iestādes primāros mērķus, kas noteikti likumā par valsts budžetu 

saimnieciskajam gadam vai saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu, tie ietver 

ziedojumus un dāvinājumus, kā arī citos budžetos uzskaitītos līdzekļus. Valsts budžeta finanšu 

vadības pamatdarbība, kā konsolidējamās vienības darbība, ir valsts pamatbudžeta izpildes un 

valsts budžeta finanšu uzskaites organizēšana. Valsts budžeta finanšu vadības nodrošināšanai 

iegādāto vērtspapīru, atvasināto finanšu instrumentu, tai skaitā nākotnes darījumu (fx forward), 

iespēju un mijmaiņas līgumu (CCIRS), kā arī aizdevumu izsniegšanas un aizdevumu atmaksas 

naudas plūsma konsolidētajā pārskatā uzrādīta kā pamatdarbības naudas plūsma. 

Ieņēmumus galvenokārt veido nodokļu un nodevu ieņēmumi, ieņēmumi no maksas 

pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, kā arī saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība. 

Izdevumus galvenokārt veido preču un pakalpojumu iegāde, izdevumi darba samaksai un 

nodokļiem, subsīdijām. 

Procentu ieņēmumus un izdevumus no pamatdarbības klasificē šādi: 

 valsts un pašvaldību budžeta iestādes procentu ieņēmumi vai izdevumi par kontu 

atlikumiem; 
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 valsts budžeta finanšu vadības procentu izdevumi par Valsts kases klientu kontu 

atlikumiem, procentu ieņēmumi par Valsts kases kontu atlikumiem Latvijas Bankā vai 

kredītiestādēs, kā arī procentu ieņēmumi par izsniegtajiem aizdevumiem. 

Citos ieņēmumos un izdevumos no pamatdarbības uzskaitīti pārējie ieņēmumi un 

izdevumi, kas nav uzskaitīti citos pamatdarbības posteņos, kā arī citu budžetu līdzekļi, kas uz 

laiku ir iestādes glabājumā (konkursa vai drošības nauda, vēlēšanu drošības nauda, pansionātos 

dzīvojošo pensijas, atsavinātie līdzekļi no aizturētām personām un ieņēmumi par mantas 

realizāciju no krimināllietām un administratīvo pārkāpumu lietām līdz tiesas lēmumam, 

ieslodzīto un citu personu personīgā nauda, drošības nauda par kasācijas sūdzību). Citu budžetu 

līdzekļus pamatdarbības ieņēmumos norāda neto vērtībā, t.i., no pārskata periodā saņemtiem 

līdzekļiem atskaitot pārskata periodā atmaksātos līdzekļus. 

Ieguldījumu darbība (ieņēmumi un izdevumi) 

Ieguldījumu darbības naudas plūsma veidojas no aktīvu iegādes, kas paredzēti budžeta 

iestāžu funkciju nodrošināšanai, ienākumu gūšanai un naudas plūsmas radīšanai nākotnē, un no 

šādu aktīvu pārdošanas. 

Ieņēmumos vai izdevumos no ieguldījumu darbības uzskaita naudas līdzekļus:  

 par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu ieņēmumiem vai izdevumiem, kas saņemti 

par pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu un citu ilgtermiņa aktīvu pārdošanu vai 

samaksāti par pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu izveidošanu vai iegādi; 

 par valsts un pašvaldību budžetu iestāžu ieņēmumiem vai izdevumiem, kas saņemti 

vai samaksāti par līdzdalību kapitālsabiedrību kapitālā; 

 par valsts budžeta finanšu vadības ieņēmumiem vai izdevumiem no parāda vērtspapīru 

pārdošanas un ieguldījuma vērtspapīru iegādes, kapitāla daļām citos uzņēmumos 

(izņemot tos, kas iekļauti naudas plūsmas pārskatā kā naudas ekvivalenti, kā arī tos, 

kas iegādāti tirdzniecības nolūkā). Ieņēmumus vai izdevumus, kas saņemti vai 

samaksāti par atvasinātajiem finanšu instrumentiem, tai skaitā nākotnes darījumu 

līgumiem (fx forward), mijmaiņas līgumiem (CCIRS), izņemot gadījumus, kad ar tiem 

saistītie saņemtie maksājumi uzrādīti kā finansēšanas darbības naudas plūsma. 

Procentu ieņēmumus vai izdevumus no ieguldījumu darbības klasificē šādi: 

 valsts un pašvaldību budžeta iestādes procentu ieņēmumi vai izdevumi, ja 

ieguldījuma mērķis ir gūt atdevi (termiņnoguldījumi, dividendes); 

 valsts budžeta finanšu vadības procentu izdevumi par pieņemtajiem noguldījumiem 

un ieņēmumi no dividendēm, kā arī procentu ieņēmumi par ieguldījuma 

vērtspapīriem un procentu izdevumi par emitētajiem parāda vērtspapīriem.  

Finansēšanas darbība (ieņēmumi un izdevumi) 

Par finansēšanas darbību uzskata darbību, kas rada izmaiņas ieguldītā kapitāla un 

aizņēmumu apmērā un sastāvā. 

Ieņēmumos vai izdevumos no finansēšanas darbības uzskaita naudas līdzekļus un tās 

ekvivalentus:  

 valsts un pašvaldību budžeta iestāžu ieņēmumus, kas saņemti par aizdevumu 

atmaksām vai saņemtiem aizņēmumiem, vai izdevumus, kas samaksāti par 

aizdevumu izsniegšanu vai aizņēmumu atmaksu; 

 valsts budžeta finanšu vadībā – naudas līdzekļus, kas saņemti par pašu emitēto 

vērtspapīru pārdošanu vai samaksāti par emitēto vērtspapīru dzēšanu. 
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Procentu ieņēmumus vai izdevumus no finansēšanas darbības klasificē šādi: 

 valsts un pašvaldību budžeta iestādes procentu ieņēmumi vai izdevumi par 

aizdevumiem vai aizņēmumiem; 

 valsts budžeta finanšu vadības procentu ieņēmumi, kas samaksāti par aizņēmumiem. 

Ārvalstu valstu kursu svārstību rezultāts 

Peļņa vai zaudējumi, kas rodas ārvalstu valūtas kursa svārstību rezultātā, nav uzskatāmi par 

naudas plūsmu. Tomēr, lai salīdzinātu naudas līdzekļu atlikumus un to ekvivalentus pārskata 

perioda sākumā un beigās, naudas plūsmas pārskatā uzrāda ārvalstu valūtas kursa svārstību 

ietekmi uz naudas līdzekļu atlikumiem un to ekvivalentiem ārvalstu valūtā. Šo ietekmi uzrāda 

atsevišķi no pamatdarbības, ieguldījumu darbības un finansēšanas darbības. 

Būtiskums 

Konsolidētā naudas plūsmas pārskata skaidrojums sagatavots, ņemot vērā konsolidētajam 

naudas plūsmas pārskatam noteikto būtiskuma līmeni, kā arī ministriju, centrālo valsts iestāžu 

vai pašvaldību naudas plūsmas 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 

naudas plūsmas 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. 

Skaidrojumi konsolidētā naudas plūsmas pārskata posteņiem 

Konsolidētajā naudas plūsmas pārskatā veikta konsolidācija šādos pārskata posteņos: 

 pamatdarbības ieņēmumi konsolidēti par kopējo summu (1 265 530 827) euro 

vērtībā; 

 pamatdarbības izdevumi konsolidēti par kopējo summu (6 420 585 528) euro vērtībā; 

 ieguldījumu darbības ieņēmumi konsolidēti par kopējo summu (8 549) euro vērtībā; 

 ieguldījumu darbības izdevumi konsolidēti par kopējo summu (507 796 713) euro 

vērtībā; 

 finansēšanas darbības ieņēmumi konsolidēti par kopējo summu (400 220 956) euro 

vērtībā; 

 finansēšanas darbības izdevumi konsolidēti par kopējo summu (383 354 881) euro 

vērtībā; 

 naudas līdzekļu plūsma no piesaistītajiem līdzekļiem konsolidēta par kopējo summu 

(46 897 967) euro vērtībā par valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji 

finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu un pašvaldību 

noguldījumiem Valsts kases kontos; 

 dotācija no vispārējiem ieņēmumiem konsolidēta par kopējo summu 

(5 607 103 878) euro vērtībā; 

 naudas līdzekļu un noguldījumu izmaiņas pārskata periodā konsolidētas par kopējo 

summu 8 025 055 euro vērtībā. 

2015. gadā konsolidētais naudas līdzekļu izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem uzrādīts 

1 159 172 393 euro vērtībā. 
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Konsolidētajā naudas plūsmas pārskatā dati salīdzināti ar 2014. gada datiem. 

Naudas plūsmas 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) 
NP.AI. 9 012 167 858 8 651 155 393 361 012 465 104.2 

Nodokļu ieņēmumi NP.A1.1. 7 324 153 569 6 934 447 219 389 706 350 105.6 

Nenodokļu ieņēmumi NP.A1.2. 306 277 200 283 944 162 22 333 038 107.9 

Maksas pakalpojumi un 

citi pašu ieņēmumi  
303 277 361 291 769 329 11 508 032 103.9 

Ārvalstu finanšu palīdzība 
 

1 005 103 077 1 072 911 431 -67 808 354 93.7 

Transferti 
 

6 766 3 798 874 -3 792 108 0.2 

Ziedojumi un dāvinājumi NP.A1.6. 4 859 735 8 637 638 -3 777 903 56.3 

Aizdevumu atmaksas NP.A1.7. 66 628 968 53 237 976 13 390 992 125.2 

Citi ieņēmumi no 

pamatdarbības  
1 861 182 2 408 764 -547 582 77.3 

      

 

Konsolidēto naudas plūsmas ieņēmumu no pamatdarbības izmaiņas galvenokārt veido: 

NP.A1.1. Nodokļu ieņēmumi – valsts budžeta nodokļu ieņēmumu izpilde, t.sk. informācija par 

izmaiņām, atklāta 2. sējuma skaidrojumā „Skaidrojums par valsts budžeta, no valsts 

budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu budžetu un budžeta nefinansētu 

iestāžu budžetu izpildi”; 

NP.A1.2. Nenodokļu ieņēmumi – valsts budžeta nenodokļu ieņēmumu izpilde atklāta 2. sējuma 

skaidrojumā „Skaidrojums par valsts budžeta, no valsts budžeta daļēji finansētu 

atvasinātu publisku personu budžetu un budžeta nefinansētu iestāžu budžetu izpildi”; 

NP.A1.6. Ziedojumi un dāvinājumi, kuru kopējais ziedojumu apjoms 2015. gadā valsts budžeta 

iestādēm un pašvaldībām ir samazinājies gandrīz uz pusi. Lielākie ziedojumu saņēmēji 

ir Kultūras ministrijas padotības iestādes – 1 443 735 euro vērtībā un Ventspils 

pilsētas pašvaldība – 356 117 euro vērtībā; 

NP.A1.7. Aizdevumu atmaksas, kuru lielākais palielinājums veidojas valsts budžeta finanšu 

vadības naudas plūsmā no valsts struktūru kontrolēto un finansēto komersantu 

atmaksām 39 456 107 euro vērtībā. Lielākās atmaksas ir VAS „Privatizācijas 

aģentūra” 29 605 116 euro vērtībā. 

Naudas plūsmas 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 

A2. Izdevumi no 

pamatdarbības (A2.1. 

līdz A2.11.rindas summa) 
NP.A.2. 8 228 754 052 8 057 014 266 171 739 786 102.1 

Atalgojums 
 

1 530 854 873 1 438 270 529 92 584 344 106.4 

Darba devēja sociālās 

apdrošināšanas iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas 

NP.A2.2. 776 179 859 675 207 441 100 972 418 115.0 
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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 

Mācību, darba un dienesta 

komandējumi un dienesta, 

darba braucieni 
 

33 905 229 31 788 938 2 116 291 106.7 

Pakalpojumi 
 

840 043 392 818 613 264 21 430 128 102.6 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, 

periodika 

 
282 937 233 257 345 578 25 591 655 109.9 

Nodokļu, nodevu un 

naudas sodu maksājumi  
21 309 374 22 964 165 -1 654 791 92.8 

Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti, kārtējie 

maksājumi Eiropas 

Savienības budžetā un 

starptautiskā sadarbība 

 
4 667 244 691 4 713 170 990 -45 926 299 99.0 

Procentu izdevumi 
 

31 763 177 33 314 029 -1 550 852 95.3 

Transferti  178 966 5 912 121 -5 733 155 3.0 

Aizdevumu izsniegšana NP.A2.10. 44 337 188 57 185 011 -12 847 823 75.5 

Citi izdevumi no 

pamatdarbības 
NP.A2.11. 70 3 242 200 -3 242 130 0.0 

      

 

Konsolidēto naudas plūsmas izdevumu no pamatdarbības izmaiņas galvenokārt veido: 

NP.A2.2. Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti un kompensācijas: 

 lielākais palielinājums Labklājības ministrijai 66 259 162 euro vērtībā. Izdevumu 

palielinājums pamatā saistīts ar valsts fondēto pensiju shēmas maksājumu likmes 

palielināšanos  no 4 % 2014. gadā uz 5 % 2015. gadā no valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksu objekta; 

 būtisks palielinājums Aizsardzības ministrijai 5 542 990 euro vērtībā. Izdevumu 

palielinājums ir saistīts ar karavīru un zemessargu uzturdevas kompensācijas izmaksu 

apjoma palielināšanos un sociālo garantiju izmaksu palielināšanos saistībā ar 

atalgojuma izmaksu pieaugumu; 

 pašvaldībām lielākais pieaugums ir Rīgas pilsētai 5 939 387 euro apmērā, kas saistīts 

ar darba algas palielināšanos sociālajiem darbiniekiem par 15 %, izmaiņām pedagogu 

atalgojumā un minimālās algas izmaiņām; 

NP.A2.10. Aizdevumu izsniegšana – lielākais samazinājums ir valsts budžeta finanšu vadības 

naudas plūsmā (45 017 941) euro vērtībā, kas saistīts ar izsniegto aizdevumu 

samazinājumu nefinanšu komersantiem; 

NP.A2.11. Citi izdevumi no pamatdarbības – samazinājums šajā postenī saistīts ar to, ka ir bijuši 

tikai nebūtiski darījumi 2015. gadā salīdzinājumā ar 2014. gadu. 
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Naudas plūsmas ieguldījumu darbības ieņēmumu posteņu izmaiņas uzrādītas 3. tabulā. 

3. tabula. Ieguldījumu darbības ieņēmumi (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 ieguldījumu 

darbības (B1.1. līdz 

B1.4.rindas summa) 
NP.B1. 236 394 600 387 141 205 -150 746 605 61.1 

Nemateriālo ieguldījumu 

pārdošana 
 1 005 9 562 -8 557 10.5 

Pamatlīdzekļu pārdošana  19 452 770 18 347 533 1 105 237 106.0 

Līdzdalības kapitālsabiedrību 

kapitālā, akciju un vērtspapīru 

pārdošana 

NP.B1.3. 44 151 783 188 645 444 -144 493 661 23.4 

Citi ieņēmumi no ieguldījumu 

darbības 
 172 789 042 180 138 666 -7 349 624 95.9 

      

Konsolidēto naudas plūsmas ieņēmumu no ieguldījumu darbības izmaiņas galvenokārt veido: 

NP.B1.3. Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā, akciju un vērtspapīru pārdošana: 

 lielākais šī posteņa samazinājums ir valsts budžeta finanšu vadības naudas plūsmā 

(143 271 552) euro vērtībā par finanšu ieguldījumu emitētajos vērtspapīros dzēšanas 

darījumiem; 

 palielinājums ir Labklājības ministrijai 1 096 540 euro vērtībā, kas saistīts ar 2015. 

gadā pārdotajām 9 (deviņām) kapitāla sabiedrību akcijām un kapitāla daļām; 

 lielākais samazinājums Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (2 959 461) euro vērtībā, jo 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu 2015. gadā nav bijuši pārdošanas darījumi. 

Naudas plūsmas ieguldījumu darbības izdevumu posteņu izmaiņas uzrādītas 4. tabulā 

4. tabula. Ieguldījumu darbības 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 

Izdevumi no ieguldījumu 

darbības (B2.1. līdz 

B2.6.rindas summa) 
NP.B2. 1 029 018 788 1 058 803 602 -29 784 814 97.2 

Nemateriālo ieguldījumu iegāde  25 708 078 25 946 523 -238 445 99.1 

Nemateriālo ieguldījumu 

izveidošana 
NP.B2.2. 16 554 106 9 041 264 7 512 842 183.1 

Pamatlīdzekļu iegāde NP.B2.3. 218 600 623 186 526 488 32 074 135 117.2 

Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā būvniecība 
 661 382 657 682 887 437 -21 504 780 96.9 

Līdzdalības kapitālsabiedrību 

kapitālā, akciju un vērtspapīru 

iegāde 

NP.B2.5. 106 773 324 153 188 390 -46 415 066 69.7 

Citi izdevumi no ieguldījumu 

darbības 
NP.B2.6. 0 1 213 500 -1 213 500 0.0 

      

Konsolidēto naudas plūsmas izdevumu  no ieguldījumu darbības izmaiņas galvenokārt veido: 

NP.B2.2. Nemateriālo ieguldījumu izveidošana: 

 lielākais palielinājums Finanšu ministrijai 3 306 255 euro vērtībā saistīts ar darījumu 

klasifikācijas izmaiņām 2015.gadā (nemateriālo ieguldījumu iegāde un nemateriālo 

ieguldījumu izveidošana); 
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 palielinājums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 3 061 522 euro 

vērtībā, galvenokārt, saistīts ar Elektroniskās iepirkuma sistēmas e-konkursu un e-

izsoļu apakšsistēmas izveidi. 

NP.B2.3. Pamatlīdzekļu iegāde: 

 lielākais palielinājums Izglītības un zinātnes ministrijai 43 384 880 euro vērtībā,  kas 

saistīts ar Eiropas reģionālā fonda (ERAF) projekta īstenošanas pabeigšanu, t.sk. 

iegādes palielinājums: 

o tehnoloģiskajām iekārtām un mašīnām 23 223 096 euro, 

o saimniecības pamatlīdzekļiem 4 679 431 euro, 

o datortehnikai, sakaru un citai biroja tehnikai 9 538 194 euro, 

o pārējiem iepriekš neklasificētiem pamatlīdzekļiem 8 433 966 euro, 

 lielākais samazinājums ir Veselības ministrijai (8 437 269) euro vērtībā saistīts ar 

finansējuma izmaiņām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības projektos; 

NP.B2.5. Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā, akciju un vērtspapīru iegāde: 

 lielākais pieaugums ir Ekonomikas ministrijai  20 659 183 euro vērtībā, ko veido 

pamatkapitāla palielinājums VAS “Privatizācijas aģentūra”; 

 būtisks pieaugums ir Satiksmes ministrijai 9 000 000 euro vērtībā par AS “Air Baltic 

Corporation” konvertējamo obligāciju pirkšanu; 

 pieaugums Jūrmalas pilsētas pašvaldībai 3 699 774 euro vērtībā, jo pārskata gadā 

veikts būtisks ieguldījums SIA „Jūrmalas ūdens” pamatkapitālā 6 934 464 euro 

vērtībā; 

 pieaugums Mārupes novada pašvaldībai 2 493 413 euro vērtībā un tas saistīts ar  AS 

„Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanu par 2 918 123 euro, 

lai realizētu Kohēzijas fonda projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Mārupē”; 

 lielākais samazinājums Daugavpils novada pašvaldībai (1 878 982) euro vērtībā, jo 

pārskata gadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu nav būtiski ieguldījumi kapitālsabiedrību 

kapitālā. 

NP.B2.6. Citi izdevumi no ieguldījumu darbības – samazinājums šajā postenī saistīts ar to, ka 

nav bijuši darījumi 2015.gadā. 

Naudas plūsmas finansēšanas ieņēmumu posteņu izmaiņas uzrādītas 5. tabulā. 

5. tabula. Finansēšanas ieņēmumi (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 finansēšanas 

darbības (C1.1. līdz 

C1.4.rindas summa) 
NP.C1. 1 617 374 526 2 417 658 625 -800 284 099 66.9 

Pašu emitēto akciju pārdošana NP.C1.1. 1 539 960 214 2 356 898 521 -816 938 307 65.3 

Aizdevumu atmaksa  4 005 598 3 398 931 606 667 117.8 

Saņemti aizņēmumi NP.C1.3. 73 380 124 54 888 773 18 491 351 133.7 

Citi ieņēmumi no finansēšanas 

darbības 
NP.C1.4. 28 590 2 472 400 -2 443 810 1.2 
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Konsolidēto naudas plūsmas ieņēmumu no finansēšanas darbības  izmaiņas galvenokārt veido: 

NP.C1.1. Pašu emitēto akciju pārdošana – lielākais samazinājums ir valsts budžeta finanšu 

vadības naudas plūsmā (816 938 307) euro vērtībā. Pārskata gadā būtiski 

samazinājušies ieņēmumi no ilgtermiņa parāda vērtspapīru emisijas.  

NP.C1.3. Saņemtie aizņēmumi – lielākais palielinājums Izglītības un zinātnes ministrijai 

16 924 795 euro vērtībā, ko, galvenokārt, veido Latvijas Universitātes un Rīgas 

Tehniskās universitātes aizņēmumi no Pohjola Bank plc filiāle Latvijā Eiropas 

Savienības projektu līdzfinansējuma refinansēšanai . 

NP.C1.4. Citi ieņēmumi no finansēšanas darbības – samazinājums šajā postenī saistīts ar to, ka ir 

bijuši tikai nebūtiski darījumi 2015. gadā salīdzinājumā ar 2014. gadu. 

 

Naudas plūsmas finansēšanas  izdevumu posteņu izmaiņas uzrādītas 6. tabulā. 

6. tabula. Finansēšanas 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 

Izdevumi no finansēšanas 

darbības (C2.1. līdz 

C2.4.rindas summa) 

NP.C2. 2 782 513 492 2 108 092 348 674 421 144 132.0 

Pašu emitēto akciju iegāde NP.C2.1. 1 016 141 950 691 165 311 324 976 639 147.0 

Aizdevumu izsniegšana  8 438 21 616 -13 178 39.0 

Aizņēmumu atmaksa NP.C2.2. 1 362 476 481 1 102 217 346 260 259 135 123.6 

Citi izdevumi no finansēšanas 

darbības 
NP.C2.3. 403 886 623 314 688 075 89 198 548 128.3 

      

Konsolidēto naudas plūsmas izdevumu no finansēšanas darbības izmaiņas galvenokārt veido: 

NP.C2.1. Pašu emitēto akciju iegāde – lielākais palielinājums atzīts valsts budžeta finanšu 

vadības naudas plūsmā 324 976 639 euro vērtībā, kuru veido izejošā naudas plūsma no 

valsts vērtspapīru dzēšanas. 

NP.C2.2. Aizņēmumu atmaksa – lielākais palielinājums ir valsts budžeta finanšu vadības naudas 

plūsmā 262 171 411 euro vērtībā, ko galvenokārt veido aizņēmuma atmaksas Eiropas 

Komisijai un īstermiņa aizņēmuma atmaksa investīciju bankai „Natixis”. 

NP.C2.3. Citi izdevumi no finansēšanas darbības - lielākais palielinājums 86 482 342 euro 

vērtībā ir valsts budžeta finanšu vadības naudas plūsmā no valsts parāda vadības 

programmā veiktajiem Valsts kases procentu maksājumiem par valsts parāda 

apkalpošanu. 

Informācija par ministriju un centrālo valsts iestāžu budžetu ieņēmumiem un izdevumiem 

atklāta saimnieciskā gada pārskata 10., 12., 15., 16. pielikumā.  

Informācija par pašvaldību budžetu ieņēmumiem un izdevumiem atklāta saimnieciskā gada 

pārskata 18., 19. un 20. pielikumā. 

 

Naudas plūsmas naudas līdzekļu posteņu izmaiņas uzrādītas 7. tabulā. 
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7. tabula. Naudas līdzekļi (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 

Naudas līdzekļu plūsma no 

piesaistītajiem līdzekļiem  
 1 758 091 8 955 272 -7 197 181 19.6 

Neto naudas līdzekļu plūsma 

kopā/ Naudas plūsma kopā 
 -1 172 591 257 241 000 279 -1 413 591 536 -486.6 

Ārvalstu valūtas kursu svārstību 

rezultāts (+,-) 
NP.VI 13 418 864 8 606 087 4 812 777 155.9 

Naudas līdzekļu un 

noguldījumu izmaiņas pārskata 

periodā  (NL1.-NL.2) 

NP.VII 1 159 172 393 -249 606 366 1 408 778 759 -464.4 

      

Konsolidēto naudas plūsmas naudas līdzekļu izmaiņas galvenokārt veido: 

NP.VI  Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts – lielākais palielinājums atzīts valsts budžeta 

finanšu vadības naudas plūsmā 4 784 143 euro vērtībā, ko galvenokārt veido 

Starptautiskā Valūtas fonda piešķirtās kredītlīnijas XDR valūtā pārvērtēšana EUR 

valūtā. 

NP.VII  Naudas līdzekļu un noguldījumu izmaiņas pārskata periodā – lielākais samazinājums 

atzīts valsts budžeta finanšu vadības naudas plūsmā 1 172 415 369 euro vērtībā. 

Naudas līdzekļu atlikuma izmaiņas būtiski ietekmēja 2015.gada janvārī veiktā no 

Eiropas Komisijas saņemtā aizņēmuma pamatsummas atmaksa 1 200 000 000 euro 

vērtībā un uzkrāto procentu par aizņēmumu samaksa 37 500 000 euro vērtībā, kā arī 

2015. gadā veiktie valsts vērtspapīru emisijas darījumu ieņēmumi un valsts vērtspapīru 

dzēšanas darījumu izdevumi. 

 

 


