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IEVADS

Svarîgâko tautsaimniecîbas attîstîbu raksturojoðo râdîtâju dinamika liecina, ka 1999. ga-
dâ Latvijas tautsaimniecîba ir sekmîgi atveseïojusies pçc Krievijas krîzes radîtâ krituma, un
tas ir pamats optimistiskâm turpmâkâs attîstîbas prognozçm.

Iekðzemes kopprodukta (IKP) krituma temps 1999. gada pirmajos divos ceturkðòos pa-
kâpeniski samazinâjâs, savukârt 3. ceturksnî IKP pârsniedza 1998. gada atbilstoðâ perioda
apjomu par 0.2% un 4. ceturksnî – par 2.8% (1999. gadâ – par 0.1%). Pakalpojumu sektorâ
îpaði veiksmîgi attîstîjâs tirdzniecîba, operâcijas ar nekustamo îpaðumu, noma un cita komerc-
darbîba. Iekðçjâs tirdzniecîbas apgrozîjums pieauga par 12.0%. Pievienotâ vçrtîba bûtiski
pieauga bûvniecîbâ un zvejniecîbâ. Rûpniecîbas produkcijas raþoðanas apjoms 1999. gadâ
samazinâjâs, tomçr 4. ceturksnî rûpniecîbas produkcijas fiziskâ apjoma indekss pieauga par
2.6%. Pieaugums salîdzinâjumâ ar 1998. gadu galvenokârt bija vçrojams nozarçs, kuru noiets
saistîts ar rietumu tirgu (apìçrbu raþoðana, kaþokâdu apstrâde un krâsoðana, koksnes, koka un
koría izstrâdâjumu raþoðana (izòemot mçbeles), pârçjo transportlîdzekïu raþoðana).

Eiropas Savienîbas (ES) valstu îpatsvars Latvijas eksportâ sasniedza 57.5%. Samazino-
ties importa pârsvaram pâr eksportu, negatîvâ tirdzniecîbas bilance samazinâjâs par 11.9%.
Valsts maksâjumu bilances tekoðâ konta deficîta segðanâ dominçja ârvalstu tieðâs investîcijas
un ilgtermiòa aizòçmumi, Latvijas valdîbai emitçjot eiroobligâcijas un izvietojot tâs starptau-
tiskajâ vçrtspapîru tirgû. 1999. gadâ Latvijâ ieplûda vairâk ârvalstu valûtas, nekâ bija nepie-
cieðams tekoðâ konta deficîta segðanai, tâpçc Latvijas Bankas ârçjâs rezerves pieauga un valsts
maksâjumu bilance bija pozitîva.

Paplaðinoties un aktivizçjoties uzòçmçjdarbîbai, uzlabojâs situâcija darba tirgû. Nodar-
binâtîbas valsts dienestâ reìistrçto bezdarbnieku skaits pârskata gadâ samazinâjâs par 1.7%
(lîdz 9.1% no ekonomiski aktîvo iedzîvotâju skaita). Sabiedriskajâ sektorâ (bez sabiedriskajâm
un reliìiskajâm organizâcijâm) strâdâjoðo mçneða vidçjâ bruto darba samaksa 1999. gadâ
salîdzinâjumâ ar 1998. gadu pieauga par 9.7%, bet reâlâ bruto darba samaksa – par 7.1%.

Cenu stabilitâte bija viens no tiem faktoriem, kas nodroðinâja makroekonomisko stabi-
litâti un rosinâja ârvalstu ieguldîtâju interesi, kâ arî veicinâja uzòçmumu konkurçtspçjas no-
stiprinâðanos. Vidçji 1999. gadâ salîdzinâjumâ ar 1998. gadu patçriòa cenu indekss (PCI) Latvijâ
pieauga par 2.4% (1998. gadâ – attiecîgi par 4.7%).

Lai gan fiskâlâ situâcija bija sareþìîta un gads noslçgts ar valsts konsolidçtâ kopbudþeta
fiskâlo deficîtu, ðis deficîts bija mazâks nekâ likumâ "Par valsts budþetu 1999. gadam" pare-
dzçtais.

Latvijas Bankas monetârâs politikas instrumentu lietoðana nodroðinâja nacionâlâs valû-
tas stabilitâti, veicinâja naudas tirgus procentu likmju pazeminâðanos un palîdzçja bankâm
uzturçt pietiekamu likviditâtes lîmeni. Emitçtâ nacionâlâ valûta bija pilnîbâ nodroðinâta ar
zeltu un ârvalstu konvertçjamâm valûtâm. Lata kursa stabilitâti nodroðinâja piesaiste SDR1

valûtu grozam. Ârvalstu valûtu kursu svârstîbas pret latu noteica to savstarpçjâs svârstîbas
pasaules valûtas tirgû. Lai gan starpbanku tirgus un valdîbas vçrtspapîru procentu likmes 1999.
gadâ ievçrojami svârstîjâs, gada pçdçjos mçneðos tâs atkal bûtiski pazeminâjâs. Iekðzemes
uzòçmumiem un privâtpersonâm latos izsniegto kredîtu procentu likmes samazinâjâs, bet no
ðîs klientu grupas piesaistîto noguldîjumu procentu likmes bija stabilas.

Stabilitâte un pakâpeniska izaugsme bija raksturîga arî Latvijas banku sektoram.

1 Speciâlâs aizòçmuma tiesîbas (Special Drawing Rights – SDR; valûtas kods saskaòâ ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valûtu
un resursu kodi" – XDR).
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1999. gadâ pieauga visi svarîgâkie banku sektora râdîtâji. Banku sektora aktîvi palielinâjâs
par 14.2%. Iekðzemes uzòçmumiem un privâtpersonâm izsniegto kredîtu apjoms pieauga
par 15.3%. Palielinoties strâdâjoðo pirktspçjai un saglabâjoties uzticîbai banku sistçmai,
pieauga iekðzemes uzòçmumu un privâtpersonu noguldîjumu apjoms. Vairâkas starptau-
tiski pazîstamas bankas ieguva bûtisku lîdzdalîbu Latvijas bankâs, tâdçjâdi nostiprinot banku
kapitâla bâzi un sekmçjot banku darbîbas pilnveidoðanu un izaugsmi. Arî Krievijas krîzç
cietuðâs a/s "Rîgas Komercbanka" (jaunais nosaukums – a/s "Pirmâ Latvijas Komercbanka")
darbîbas atjaunoðana oktobrî veicinâja uzticîbu ne tikai banku sektoram, bet arî visai finanðu
sistçmai, turklât apliecinâja iespçju efektîvas ieinteresçto puðu sadarbîbas rezultâtâ rast po-
zitîvu risinâjumu bankas maksâtnespçjas gadîjumâ.

Kvalitatîvi jauna pakâpe kredîtiestâþu uzraudzîbas jomâ bija konsolidçtâs uzraudzîbas
ievieðana ar 1999. gada 1. jûliju. Veicot konsolidçto uzraudzîbu, kïûst iespçjams novçrtçt
tos riskus, kuri bankai rodas korporatîvo saikòu rezultâtâ, un pieòemt pamatotâkus lçmumus
par bankas finansiâlo stâvokli. Latvijas Banka turpinâja veikt priekðdarbus, lai jau tuvâkajâ
nâkotnç varçtu ieviest vienu no komplicçtâkajâm ES direktîvâm par kredîtiestâdes kapitâla
pietiekamîbu, nosakot tirgus risku kapitâla prasîbas.

Pârskata gadâ Latvijas Banka pilnveidoja starpbanku maksâjumu sistçmu un nodroðinâja
norçíinu un maksâjumu sistçmas raitu darbîbu Latvijâ. 1999. gada 1. aprîlî tika pabeigta
pilnîga pâreja uz elektroniskajiem norçíiniem Latvijas Bankas starpbanku maksâjumu
sistçmâ. Latvijas Banka turpinâja veidot reâlâ laika bruto norçíinu sistçmu, kas ïaus uzlabot
risku kontroli, bûs efektîvs lîdzeklis monetârâs politikas îstenoðanai un atbildîs ES prasîbâm.

Integrâcija ES joprojâm bija gan Latvijas ârpolitikas, gan ekonomiskâs politikas priori-
tâte. 1999. gada decembrî Latvija saòçma uzaicinâjumu uz sarunâm par iestâðanos ES. Tas
ir papildu stimuls Latvijas attîstîbai, taèu rada arî pienâkumu veikt pasâkumus, lai valsts
spçtu izpildît Mâstrihtas lîgumâ noteiktos konverìences kritçrijus, saskaòot un pilnveidot
likumdoðanas aktus un îstenot tos ikdienâ.

Starptautiskâs kredîtreitingu aìentûras Moody's, Fitch IBCA un Standard & Poor's jo-
projâm novçrtçja Latviju kâ ieguldîjumiem labvçlîgu valsti. Ðo aìentûru paziòojumi par
Latvijai iepriekð pieðíirto reitingu saglabâðanu ir nozîmîgs apliecinâjums tam, ka valstij ir
labas nâkotnes izaugsmes perspektîvas un iespçja samçrâ îsâ laikâ panâkt atbilstîbu ES
prasîbâm un izveidot dinamisku un plaukstoðu tautsaimniecîbu.
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VALSTS TAUTSAIMNIECÎBA UN LATVIJAS BANKAS MONETÂRÂ
POLITIKA

ÂRÇJÂ EKONOMISKÂ VIDE

1999. gadâ ekonomiskâ situâcija pasaulç kopumâ uzlabojâs. Saskaòâ ar daþâdu starptautisko
organizâciju prognozçm pasaules kopçjais IKP 1999. gadâ palielinâjâs aptuveni par 3% (par 0.5
procentu punktiem vairâk nekâ 1998. gadâ). Finanðu krîþu skartie reìioni (Krievija, Dienvid-
austrumâzija, Brazîlija) pârvarçja 1997.–1998. gada krîþu sekas âtrâk, nekâ gaidîts, un ðîs krîzes
neieguva globâlu raksturu. Pamazâm atjaunojâs arî uzticîba attîstîbas valstu finanðu tirgiem.

Turpinâjâs spçcîga iekðzemes pieprasîjuma attîstîba ASV (pieaugums par 5.3%). Jau treðo
gadu ASV iekðzemes pieprasîjuma, ekonomiskâs aktivitâtes un darba raþîguma pieauguma temps
turpinâja pârsniegt prognozes. ASV ilgstoðâ spçcîgâ izaugsme (1999. gadâ – par 4.1%) daïçji
tiek skaidrota ar augoðiem fiksçtajiem ieguldîjumiem un kapitâla krâjumu pieaugumu. ASV
izaugsmei raksturîgs arî tas, ka, pastâvot augstiem tautsaimniecîbas attîstîbas un samçrâ zemiem
bezdarba râdîtâjiem, saglabâjas zema inflâcija.

Pçc pusotra gada ekonomiskâs recesijas 1999. gada 1. pusgadâ atjaunojâs IKP pieaugums
Japânâ, tomçr 2. pusgadâ ðî tendence neturpinâjâs (1999. gadâ prognozçts 0.6–1.0% pieaugums
pçc 2.8% krituma 1998. gadâ). Japânas IKP kâpums bija saistîts ar tautsaimniecîbas fiskâlâs
stimulçðanas panâkumiem un pakâpenisku privâtâ pieprasîjuma pieaugumu, taèu kopumâ Japânas
tautsaimniecîba vçl nebija pietiekami spçcîga.

Aizvadîtais gads ES bija nozîmîgs ar vienotâs valûtas eiro ievieðanu bezskaidrâs naudas
norçíinos. Zemais eiro kurss labvçlîgi ietekmçja eiro zonas valstu eksportu un nodarbinâtîbu.
Bezdarba lîmenis ES valstîs bija zemâkais pçdçjo septiòu gadu laikâ (9.2%). Lai gan eiro vçr-
tîba samazinâjâs un naftas cenas pieauga, pagâjuðajâ gadâ ES valstîs un eiro zonâ bija zema
inflâcija (attiecîgi 1.2% un 1.1%). Rietumeiropas valstu ekonomisko izaugsmi galvenokârt noteica
privâtâ patçriòa un eksporta pieaugums, zemâs procentu likmes (reâlajâ izteiksmç procentu
likmes eiro zonas valstîs bija zemâkâs kopð 70. gadu sâkuma) un situâcijas uzlaboðanâs ârvalstu
tirgos.

Ekonomiskâs aktivitâtes atjaunoðanâs Rietumeiropâ pozitîvi ietekmçja eksporta un eko-
nomiskâs attîstîbas izredzes Centrâlajâ Eiropâ un Austrumeiropâ. 1999. gadâ apritçja desmit
gadu, kopð sâkâs ðâ reìiona pâreja uz tirgus ekonomiku, tomçr tikai trijâs valstîs no desmit ðâ
reìiona ES kandidâtvalstîm – Polijâ, Slovâkijâ un Slovçnijâ – IKP lîmenis pârsniedza 1989.
gada lîmeni (minçto desmit ES kandidâtvalstu vidçjais râdîtâjs – 84%). Aizvadîtais gads reìionam
bija nozîmîgs arî ar to, ka Eiropas Komisija nolçma uzsâkt sarunas par iestâðanos ES ar visâm
kandidâtvalstîm vienlaikus. Vidçjais minçto desmit ES kandidâtvalstu IKP pieaugums 1999. gadâ
sasniedza aptuveni 0.5%.

Lietuvas un Igaunijas rûpnieciskâs raþoðanas un eksporta pieaugums 1999. gada 4. ce-
turksnî liecinâja par Krievijas 1998. gada krîzes seku pârvarçðanu.

Krievijas tautsaimniecîbai joprojâm bija raksturîgas pretrunîgas tendences: no vienas pu-
ses, tautsaimniecîbas attîstîbas atsâkums un inflâcijas mazinâðanâs, no otras puses, iedzîvotâju
dzîves lîmeòa tâlâka pasliktinâðanâs un stagnâcija patçriòa un uzkrâjumu jomâ. 1999. gadâ
Krievijas IKP pieauga par 3.2%. To veicinâja labvçlîgâ konjunktûra pasaules izejvielu un ener-
goresursu tirgû, kâ arî Krievijas rubïa devalvâcijas ietekme uz importu aizstâjoðu un uz eksportu
orientçtu rûpniecîbu – rûpnieciskâ raþoðana pieauga par 8.1%. Taèu pozitîvâs tendences reâlajâ
sektorâ neizpaudâs galapatçriòa, uzkrâjumu, eksporta un ieguldîjumu pieaugumâ. Inflâcijas
pieauguma un Krievijas rubïa kursa krituma temps bija gandrîz vienâds.
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Pasaules valûtas tirgû sakarâ ar Eiropas vienotâs valûtas eiro ievieðanu 1999. gada 1. jan-
vârî, ES ekonomiskajâm un politiskajâm problçmâm, Japânas tautsaimniecîbas atveseïoðanos
1999. gada 1. pusgadâ un ASV tautsaimniecîbas ilgstoðo augðupeju bija vçrojamas diezgan
lielas svârstîbas, kas noteica arî SDR valûtu groza valûtu kursa svârstîbas.

Pârskata gadâ eiro kurss attiecîbâ pret ASV dolâru samazinâjâs (par 14.4%; no 1.1800
lîdz 1.0095), zemâko lîmeni (1.0025) sasniedzot 6. decembrî. ASV dolâra kursa pieaugumu
visu gadu veicinâja spçcîgâ ASV tautsaimniecîba, un lielâkâ daïa tâs ekonomisko râdîtâju
liecinâja, ka ðâda attîstîbas tendence turpinâsies. Arî ASV akciju tirgus straujâ izaugsme
apliecinâja ASV tautsaimniecîbas spçku. ASV dolâra kurss attiecîbâ pret Japânas jenu
samazinâjâs (par 9.7%; no 113.00 lîdz 102.00). Japânas centrâlâs bankas veiktâs intervences
noturçja ASV dolâra kursu attiecîbâ pret Japânas jenu virs 102. Lielbritânijas sterliòu
mârciòas kurss attiecîbâ pret ASV dolâru nedaudz samazinâjâs (par 2.7%; no 1.660 lîdz
1.615).

INFLÂCIJA UN CENAS

Latvijâ 1999. gadâ PCI pieauga par 3.2% (sk. 1. att.) – nedaudz vairâk nekâ 1998. gadâ
(2.8%). Cenu pieaugums galvenokârt bija saistîts ar naftas produktu cenu palielinâðanos pasaulç
un ekonomiskâs aktivitâtes pieaugumu gada otrajâ pusç. Vidçji 1999. gadâ salîdzinâjumâ ar
iepriekðçjo gadu PCI pieauga par 2.4% (1998. gadâ – attiecîgi par 4.7%).

Naftas produktu cenu pieaugums pasaulç izraisîja degvielas cenu kâpumu (par 28.3%)
arî Latvijâ. Gada pirmajâ pusç joprojâm bija jûtamas Krievijas 1998. gada krîzes sekas –
uzòçmumu produkcijas noieta kritums ârçjâ tirgû un pârprodukcija iekðçjâ tirgû veicinâja
pârtikas produktu cenu samazinâðanos. Gada nogalç, augot ekonomiskajai aktivitâtei un
degvielas cenu pieaugumam iespaidojot galapatçriòa cenas, uztura produktu cenas atkal
sâka pieaugt. PCI pârmaiòas arî 1999. gadâ bûtiski ietekmçja monopolcenu palielinâðana
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un administratîvi lçmumi. Lielâkâs cenu pârmaiòas bija saistîtas ar dzîvokïa uzturçðanas
izmaksu palielinâðanos (maksa par ûdensapgâdi un kanalizâciju, siltumenerìiju un atkritumu
izveðanu pieauga attiecîgi par 10.4%, 3.2% un 3.4%), kâ arî ar sakaru pakalpojumu sa-
dârdzinâðanos (par 16.5%) un sabiedriskâ transporta pakalpojumu cenu pieaugumu (par
6.6%). 1999. gadâ PCI pieaugumu veicinâja arî valdîbas fiskâlâ politika (nodokïu likmju un
muitas tarifu grozîjumi). Gada sâkumâ tika palielinâta akcîzes nodokïa likme dîzeïdegvielai
un benzînam un 1999. gada laikâ divas reizes – arî tabakas izstrâdâjumiem un alkoholiskajiem
dzçrieniem. 1999. gadâ vairâkâm precçm tika mainîta arî ievedmuita, paaugstinot PCI
aprçíinâðanai izmantotajâ patçriòa grozâ ietilpstoðo importa preèu (cigareðu, margarîna,
cûkgaïas) cenas.

1999. gadâ pakalpojumu cenas pieauga straujâk nekâ preèu cenas (attiecîgi par 5.1% un
2.6%). Visvairâk PCI pieauga janvârî (par 1.2%), bet aprîlî, jûlijâ un augustâ cenu lîmenis
pazeminâjâs.

Sabiedriskajâ sektorâ (bez sabiedriskajâm un reliìiskajâm organizâcijâm) strâdâjoðo mç-
neða vidçjâ bruto darba samaksa 1999. gadâ salîdzinâjumâ ar 1998. gadu pieauga par 9.7% un
bija Ls 156.77 (267.98 USD). Bruto darba samaksas pieaugums bija lielâks nekâ gada inflâcija,
tâpçc reâlâ neto darba samaksa salîdzinâjumâ ar iepriekðçjo gadu pieauga par 6.5%, bet reâlâ
bruto darba samaksa – par 7.1%. Vidçjâ neto darba samaksa bija Ls 113.57 jeb 72.4% no
vidçjâs bruto darba samaksas.

Rûpniecîbas produkcijas noieta grûtîbas izraisîja raþotâju cenu deflâciju. 1999. gadâ salî-
dzinâjumâ ar 1998. gadu raþotâju cenu indekss vidçji samazinâjâs par 4.0% (1998. gadâ salî-
dzinâjumâ ar 1997. gadu – pieauga par 1.9%), t.sk. apstrâdes rûpniecîbâ – par 5.2%. Ieguves
rûpniecîbâ un karjeru izstrâdç un elektroenerìijâ, gâzes un ûdens apgâdç raþotâju cenu indekss
pieauga (attiecîgi par 6.1% un 1.2%).

Bûvniecîbas raþotâju cenu indekss pârskata gadâ palielinâjâs par 4.4% (1998. gadâ – par
11.0%).

Eksporta cenas 1999. gadâ samazinâjâs par 3.6% (1998. gadâ – par 0.2%). Visvairâk
pazeminâjâs daþâdu rûpniecîbas preèu (t.sk. mçbeïu, rotaïlietu; par 9.1%), koksnes papîrma-
sas, papîra un kartona (par 7.9%), pârtikas rûpniecîbas produktu (ieskaitot alkoholiskos un
bezalkoholiskos dzçrienus un tabaku; par 7.2%), koksnes un tâs izstrâdâjumu (par 3.6%)
eksporta cenas. Pieauga dzîvnieku un lopkopîbas produkcijas (par 2.6%), kâ arî íîmiskâs
rûpniecîbas un tâs saskarnozaru produkcijas (par 2.2%) eksporta cenas. Eksporta apjoms
faktiskajâs cenâs samazinâjâs par 5.7%, bet eksporta reâlais kritums bija tikai 2.1%.

Importa cenas 1999. gadâ samazinâjâs par 5.3% (1999. gadâ – par 2.0%). Tâs kritâs visâs
nozîmîgâkajâs importa preèu grupâs, izòemot minerâlos produktus (cenu pieaugums par 4.3%).
Visvairâk pazeminâjâs metâlu un to izstrâdâjumu (par 14.8%), transportlîdzekïu (par 9.6%),
pârtikas rûpniecîbas produktu (ieskaitot alkoholiskos un bezalkoholiskos dzçrienus un tabaku;
par 9.0%), plastmasu un izstrâdâjumu no tâm, kauèuka un gumijas izstrâdâjumu (par 7.9%),
íîmiskâs rûpniecîbas un tâs saskarnozaru produkcijas (par 7.8%) importa cenas. Arî importa
reâlais kritums (3.2%) bija mazâks par tâ apjoma samazinâðanos faktiskajâs cenâs (8.4%).

IEKÐZEMES KOPPRODUKTS

1999. gadâ IKP (salîdzinâmajâs cenâs) bija 2 741.0 milj. latu (par 0.1% vairâk nekâ
iepriekðçjâ gadâ). Pakalpojumu sektorâ turpinâjâs iepriekðçjiem gadiem raksturîgâ izaugsme
(pieaugums par 5.0%), bet pievienotâ vçrtîba preèu sektorâ samazinâjâs (par 6.4%). Tomçr
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IKP krituma temps samazinâjâs no 1.5% 1. ceturksnî lîdz 1.1% 2. ceturksnî, bet 3. un 4. ce-
turksnî IKP palielinâjâs attiecîgi par 0.2% un 2.8% (sk. 1. tabulu). Pakalpojumu sektorâ îpaði
veiksmîgi attîstîjâs tirdzniecîba (pieaugums 1999. gadâ par 10.4%), operâcijas ar nekustamo
îpaðumu, noma un cita komercdarbîba (par 17.8%) un pârçjie komunâlie, sociâlie un indivi-
duâlie pakalpojumi (par 7.9%). Iekðçjâs tirdzniecîbas apgrozîjums (salîdzinâmajâs cenâs)
1999. gadâ bija 1 233.6 milj. latu (par 12.0% vairâk nekâ 1998. gadâ). Tomçr daþi pakalpojumu
sektora darbîbas râdîtâji samazinâjâs. Sarûkot naftas u.c. tranzîtpârvadâjumiem, Ventspils ostâ
saòemto un no tâs nosûtîto kravu apjoms samazinâjâs par 5.3%, bet Rîgas ostâ – par 9.8%.
Kopçjais Latvijas ostâs saòemto un no tâm nosûtîto kravu apjoms saruka par 6.2%. Samazinâ-
jâs tranzîtpârvadâjumu, eksporta, importa un iekðzemes pârvadâjumu apjoms (attiecîgi par
6.2%, 34.9%, 23.0% un 20.3%), tâpçc arî kopçjais pa dzelzceïu pârvadâto kravu apjoms kritâs
(par 12.3%). Saruka pa cauruïvadiem transportçtâs naftas apjoms (par 13.7%), bet pa
cauruïvadiem transportçto naftas produktu apjoms pieauga (par 11.9%).

Preèu sektorâ pievienotâ vçrtîba bûtiski pieauga bûvniecîbâ (par 8.1%), zvejniecîbâ (par
27.9%) un ieguves rûpniecîbâ un karjeru izstrâdç (par 9.9%), bet pievienotâs vçrtîbas kritums
bija vçrojams lauksaimniecîbâ, medniecîbâ un meþsaimniecîbâ (par 8.3%), elektroenerìijâ,
gâzes un ûdens apgâdç (par 5.2%) un apstrâdes rûpniecîbâ (par 9.8%).

Rûpniecîbas produkcijas fiziskâ apjoma indekss 1. un 2. ceturksnî strauji samazinâjâs,
3. ceturksnî tâ krituma temps palçninâjâs, bet 4. ceturksnî rûpniecîbas produkcijas fiziskâ
apjoma indekss pieauga par 2.6%. Rûpniecîbas produkcijas raþoðanas apjoms samazinâjâs
par 9.8%. Iepriekðçjâ gada lîmeni pârsniedza galvenokârt nozares, kuru noiets saistîts ar
rietumu tirgu: apìçrbu raþoðana, kaþokâdu apstrâde un krâsoðana (par 2.6%), koksnes, koka
un koría izstrâdâjumu raþoðana (izòemot mçbeles; par 6.0%), pârçjo transportlîdzekïu ra-
þoðana (par 5.3%). 4. ceturksnî strauji pieauga arî celulozes, papîra un papîra izstrâdâjumu
raþoðana (par 21.3%) un gatavo metâlizstrâdâjumu raþoðana (izòemot maðînas un iekârtas;
par 51.4%). Arî vairâkumâ pârçjo rûpniecîbas nozaru raþoðanas lejupslîde bûtiski samazi-
nâjâs.

Pievienotâs vçrtîbas kritumu lauksaimniecîbâ noteica gan galveno augkopîbas kultûru
sçjumu platîbu samazinâðanâs, gan piena, gaïas un olu raþoðanas apjoma kritums (attiecîgi par
15.0%, 12.8% un 9.0%).

Bezdarbnieku skaits gada laikâ samazinâjâs par 1.7%, un gada beigâs Nodarbinâtîbas
valsts dienestâ bija reìistrçti 109 497 bezdarbnieki jeb 9.1% no ekonomiski aktîvo iedzîvo-
tâju skaita (bezdarba lîmenis 1998. gada beigâs bija 9.2%). Gada pirmajos èetros mçneðos
bezdarbnieku skaits pieauga, jo saglabâjâs Krievijas krîzes ietekme uz uzòçmumu ekonomisko
darbîbu. Turpmâkajos mçneðos bija vçrojama bezdarba lîmeòa krituma tendence. Bezdarb-
nieku skaits samazinâjâs arî sezonâlu faktoru ietekmç, bet galvenokârt uzòçmumu darbîbas
atjaunoðanâs un ekonomiskâs aktivitâtes pieauguma rezultâtâ. Zemâkais bezdarba lîmenis

1. tabula
IEKÐZEMES KOPPRODUKTS UN KOPÇJÂ BRUTO PIEVIENOTÂ VÇRTÎBA (SALÎDZINÂMAJÂS CENÂS;
SALÎDZINOT AR IEPRIEKÐÇJÂ GADA ATBILSTOÐO PERIODU)

(%)

1. cet. 2. cet. 3. cet. 4. cet. 1999

Iekðzemes kopprodukts –1.5 –1.1 0.2 2.8 0.1

Preèu sektors –10.4 –10.8 –3.9 –0.3 –6.4

Pakalpojumu sektors 4.9 6.5 3.6 5.1 5.0

Avots: Latvijas Republikas Centrâlâs statistikas pârvaldes dati.
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gada beigâs bija Rîgâ un Saldus rajonâ (attiecîgi 4.8% un 6.1%), bet augstâkais – Rçzeknes
rajonâ (27.2%) un Balvu rajonâ (22.9%).

ÂRÇJÂ TIRDZNIECÎBA

Latvijas ârçjâs tirdzniecîbas apgrozîjums 1999. gadâ bija 2 732.2 milj. latu (par 7.4%
mazâk nekâ iepriekðçjâ gadâ). Eksports samazinâjâs par 5.7%, bet imports – par 8.4%. Tâdçjâdi
importa pârsvars pâr eksportu kritâs no 76.0% 1998. gadâ lîdz 71.0% 1999. gadâ. Augustâ–
decembrî salîdzinâjumâ ar iepriekðçjâ gada atbilstoðo periodu (Krievijas krîzes sâkumposmu)
eksports pieauga par 4.9%, bet imports samazinâjâs par 7.8%.

Ârçjâs tirdzniecîbas bilances negatîvais saldo samazinâjâs par 96.8 milj. latu un bija
715.6 milj. latu (sk. 2. tabulu). Lielâkais bija maðînu un mehânismu, elektrisko iekârtu, mine-
râlo produktu, íîmiskâs rûpniecîbas un tâs saskarnozaru produkcijas, kâ arî transportlîdzekïu
grupas negatîvais saldo. Ievçrojami uzlabojâs transportlîdzekïu un metâlu un to izstrâdâjumu
tirdzniecîbas bilance, galvenokârt sarûkot to importam. Samazinoties eksportam, pasliktinâjâs
pârtikas rûpniecîbas produktu (ieskaitot alkoholiskos un bezalkoholiskos dzçrienus un tabaku)
tirdzniecîbas bilance. Pozitîva ârçjâs tirdzniecîbas bilance bija tikai daþâs preèu grupâs – koksnei
un tâs izstrâdâjumiem, tekstilmateriâliem un tekstilizstrâdâjumiem, daþâdâm rûpniecîbas
precçm, turklât koksnes un tâs izstrâdâjumu pozitîvais saldo sedza pusi no visa ârçjâs
tirdzniecîbas negatîvâ saldo.

Latvijas ârçjâs tirdzniecîbas nozîmîgâkâs partneres bija ES valstis. Tirdzniecîbas apgro-
zîjuma îpatsvars ar tâm pieauga no 55.7% 1998. gadâ lîdz 57.5% 1999. gadâ. Latvijas eks-
porta apjoms uz ðîm valstîm palielinâjâs par 26.2 milj. latu, ievçrojami samazinoties impor-
tam no tâm. Turpretim NVS valstu îpatsvars kopçjâ tirdzniecîbas apgrozîjumâ kritâs (attiecîgi
no 17.1% lîdz 13.9%). Pasliktinâjâs ârçjâs tirdzniecîbas bilance ar Krieviju, jo Latvijas eksporta
apjoms uz ðo valsti saruka par 48.5%. Nozîmîgâkâs Latvijas eksporta partnervalstis bija Vâcija,
Lielbritânija, Zviedrija, Lietuva un Krievija, bet importa partnervalstis – Vâcija, Krievija,
Somija, Lietuva un Zviedrija. Pârçjo valstu grupâ ievçrojami pieauga eksporta apjoms uz
ASV (melnie metâli), Puertoriko (melnie metâli), Slovâkiju (stikls un tâ izstrâdâjumi) un
Kanâdu (melnie metâli), kas liecina par Latvijas produktu noieta tirgus paplaðinâðanos.

Latvijas nozîmîgâkâs eksportpreces pârskata gadâ bija koksne un tâs izstrâdâjumi (37.3%
no eksporta kopapjoma), tekstilmateriâli un tekstilizstrâdâjumi (15.4%), metâli un to
izstrâdâjumi (11.5%), kâ arî íîmiskâs rûpniecîbas un tâs saskarnozaru produkcija (6.0%).
Lai gan eksporta kopapjoms samazinâjâs, pieauga koksnes un tâs izstrâdâjumu (zâìmateri-
âlu), metâlu un to izstrâdâjumu (îpaði krâsaino metâlu un to izstrâdâjumu), minerâlo pro-
duktu (naftas pârstrâdes produktu), daþâdu rûpniecîbas preèu (mçbeïu) un citu mazâk no-

2. tabula
LATVIJAS ÂRÇJÂ TIRDZNIECÎBA

(eksports – FOB cenâs; imports – CIF cenâs; milj. latu)

1997 1998 1999

Eksports 971.7 1 068.9 1 008.3

Imports 1 582.4 1 881.3 1 723.9

Bilance –610.7 –812.4 –715.6

Avots: Latvijas Republikas Centrâlâs statistikas pârvaldes dati.
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zîmîgu preèu grupu eksports. Lielâkais bija pârtikas rûpniecîbas produktu (ieskaitot alko-
holiskos un bezalkoholiskos dzçrienus un tabaku), maðînu un mehânismu, elektrisko iekârtu,
dzîvnieku un lopkopîbas produkcijas, kâ arî tekstilmateriâlu un tekstilizstrâdâjumu eksporta
kritums.

Importa preèu grupu struktûrâ 1999. gadâ dominçja maðînas un mehânismi, elektriskâs
iekârtas (21.9% no importa kopapjoma), íîmiskâs rûpniecîbas un tâs saskarnozaru produkcija
(12.0%), minerâlie produkti (11.4%), transportlîdzekïi (8.3%), tekstilmateriâli un tekstiliz-
strâdâjumi (7.7%). Importa kopapjomâ vislielâkais kritums bija transportlîdzekïu, metâlu un
to izstrâdâjumu, pârtikas rûpniecîbas produktu (ieskaitot alkoholiskos un bezalkoholiskos dzç-
rienus un tabaku; îpaði krîtoties cukura un bezalkoholisko dzçrienu ievedumam), tekstilmateriâlu
un tekstilizstrâdâjumu grupâ. Pieauga tikai daþu îpatsvarâ maznozîmîgu grupu importa apjoms.

Ârçjâs tirdzniecîbas norçíinos dominçja ASV dolârs (44.3% no ârçjâs tirdzniecîbas ap-
grozîjuma) un Vâcijas marka (22.9%). ASV dolâra, Vâcijas markas, Somijas markas un Krie-
vijas rubïa îpatsvars norçíinos samazinâjâs, bet lata, Lielbritânijas sterliòu mârciòas un Dânijas
kronas – pieauga. Eiro veikti 3.4% no Latvijas ârçjâs tirdzniecîbas norçíiniem.

Valsts maksâjumu bilances tekoðâ konta negatîvais saldo 1999. gadâ bija 372.0 milj. latu
jeb 10.2% no IKP (1998. gadâ – 10.6%). Palielinâjâs pakalpojumu pozitîvais saldo, bet pa-
sliktinâjâs ieòçmumu bilance. Pakalpojumu pozitîvais saldo sedza tikai 33.4% no negatîvâs
ârçjâs tirdzniecîbas bilances. Tekoðâ konta deficîta segðanâ dominçja ârvalstu tieðâs investîci-
jas un ilgtermiòa aizòçmumi no nerezidentiem, Latvijas valdîbai emitçjot un izvietojot
starptautiskajâ vçrtspapîru tirgû eiroobligâcijas. 1999. gadâ Latvijâ ieplûda vairâk ârvalstu
valûtas, nekâ bija nepiecieðams tekoðâ konta deficîta segðanai, tâpçc Latvijas Bankas ârçjâs
rezerves pieauga un valsts maksâjumu bilance bija pozitîva.

FISKÂLÂ POLITIKA

Pârskata gads tika noslçgts ar valsts konsolidçtâ kopbudþeta fiskâlo deficîtu (147.0 milj.
latu jeb 4.0% no IKP). Tas tomçr bija ievçrojami mazâk, nekâ paredzçts likumâ "Par valsts
budþetu 1999. gadam" (4.5% no IKP).

Valsts konsolidçtâ kopbudþeta deficîts radâs tâpçc, ka bûtiski pieauga budþeta izdevumi
(galvenokârt sociâlajai apdroðinâðanai un aizsardzîbai), bet nodokïu un privatizâcijas ieòçmu-
mi bija mazâki par sâkotnçji paredzçtajiem. Valsts konsolidçtâ kopbudþeta ieòçmumi 1999.
gadâ bija par 0.3%, bet izdevumi – par 10.0% lielâki nekâ iepriekðçjâ gadâ. Valsts konsolidçtâ
kopbudþeta finansiâlais deficîts bija 140.1 milj. latu, tîrie aizdevumi – 6.9 milj. latu un fiskâlais
deficîts – 147.0 milj. latu. Valsts konsolidçtâ kopbudþeta ieòçmumi bija 43.2% no IKP (1998.
gadâ – 44.1%), izdevumi – 47.0% no IKP (1998. gadâ – 43.8%) un finansiâlais deficîts – 3.8%
no IKP (1998. gadâ – pârpalikums 0.3% no IKP).

Nodokïu ieòçmumu îpatsvars IKP nesamazinâjâs, bet mainîjâs nodokïu ieòçmumu
struktûra. Sociâlâs apdroðinâðanas iemaksu un iedzîvotâju ienâkuma nodokïa ieòçmumi sa-
lîdzinâjumâ ar 1998. gadu palielinâjâs (attiecîgi par 5.9% un 9.7%), bet pârçjo nodokïu
ieòçmumi samazinâjâs. Pievienotâs vçrtîbas nodokïa ieòçmumi bija tikai par 0.03% mazâki
nekâ iepriekðçjâ gadâ, bet akcîzes nodokïa, uzòçmumu ienâkuma nodokïa, muitas nodokïa un
îpaðuma nodokïa ieòçmumi bija attiecîgi par 8.4%, 0.2%, 18.6% un 3.7% mazâki.

Valsts pamatbudþeta ieòçmumi 1999. gadâ bija 648.1 milj. latu (par 4.7% mazâk nekâ
1998. gadâ) un izdevumi – 692.0 milj. latu (par 4.7% vairâk nekâ 1998. gadâ), tîrie aizdevumi –
71.4 milj. latu. Valsts pamatbudþeta izdevumi kapitâlieguldîjumiem saglabâjâs aptuveni
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1998. gada lîmenî (9.3% no izdevumiem; 1998. gadâ – 9.1%).
Gan valsts speciâlâ budþeta ieòçmumi, gan izdevumi pârskata gadâ bija lielâki nekâ ie-

priekðçjâ gadâ (attiecîgi par 7.2% un 17.6%), bet fiskâlais deficîts bija 89.6 milj. latu. Lie-
lâkais bija sociâlâs apdroðinâðanas budþeta deficîts (57.6 milj. latu). Ðâ budþeta izdevumi,
augot pensiju un bezdarbnieka pabalstu izmaksâm, salîdzinâjumâ ar 1998. gadu pieauga par
16.2% jeb 72.3 milj. latu (gandrîz puse no valsts konsolidçtâ kopbudþeta izdevumu pieaugu-
ma). Valsts îpaðuma privatizâcijas fonda ieòçmumi bija tikai 6.2 milj. latu (1998. gadâ –
37.0 milj. latu). Valsts speciâlâ budþeta fiskâlais deficîts tika finansçts galvenokârt ar aizòç-
mumu no valsts pamatbudþeta. Arî paðvaldîbu konsolidçtâ kopbudþeta ieòçmumi un izdevu-
mi pârsniedza 1998. gada lîmeni (attiecîgi par 4.1% un 7.7%), bet fiskâlais deficîts bija 14.4 milj.
latu. Tas finansçts ar aizòçmumu no valsts pamatbudþeta un banku sektora.

Valsts konsolidçtâ kopbudþeta fiskâlais deficîts (147.0 milj. latu) tika finansçts galve-
nokârt uz valdîbas parâda rçíina – valdîbas parâds 1999. gadâ palielinâjâs par 138.1 milj.
latu (t.sk. par 130.1 milj. latu – eiroobligâciju emisijas rezultâtâ).

NAUDAS PIEDÂVÂJUMS

Latvijas banku sistçmas un Latvijas Bankas monetârie râdîtâji atspoguïoti gada pârskata
1. pielikumâ. Naudas piedâvâjums M2X1  gada laikâ palielinâjâs par 8.0% un gada beigâs
bija 997.2 milj. latu (sk. 2. att.). Naudas piedâvâjums pieauga par 2.1 procentu punktu straujâk
nekâ 1998. gadâ. Plaðâ nauda straujâk auga 1. pusgadâ (par 5.2%; vidçji mçnesî – par 0.9%),
bet 2. pusgadâ, paaugstinoties ârvalstu valûtas pieprasîjumam un Latvijas Bankai veicot
intervences valûtas tirgû (îpaði augustâ un septembrî), plaðâ nauda pieauga lçnâk (par 2.7%;

1 Skaidrâ nauda apgrozîbâ – atlikumi banku kasçs + iekðzemes uzòçmumu un privâtpersonu noguldîjumi nacionâlajâ un ârvalstu
valûtâ.
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vidçji mçnesî – par 0.5%). Naudas piedâvâjuma pieaugums bija saistîts ar ekonomiskâs ak-
tivitâtes kâpumu valstî, turklât sezonâlu faktoru ietekmç un sakarâ ar banku vçlmi palielinât
likvîdu lîdzekïu resursus, nodroðinoties pret 2000. gada datorproblçmas iespçjamo ietekmi,
gada nogalç auga naudas pieprasîjums. Plaðâs naudas pieaugumu daïçji veicinâja arî privât-
personu skaidrâs naudas pieprasîjuma kâpums un kredîtu atlikuma pieaugums, bankâm
iekðzemç izvietojot ârvalstîs piesaistîtos resursus.

Ekonomiskâs situâcijas stabilitâte un uzkrâjumu palielinâðanâs veicinâja naudas aprites
âtruma samazinâðanos no 4.09 1998. gadâ lîdz 3.84 1999. gadâ.

Lai gan atseviðíâs tautsaimniecîbas nozarçs bija vçrojami îslaicîgi satricinâjumi un saim-
nieciskâs aktivitâtes svârstîbas un daþâm bankâm bija problçmas, uzticîba banku sistçmai
saglabâjâs un strâdâjoðo pirktspçja pieauga, tâpçc, lai gan nedaudz lçnâk nekâ iepriekðçjâ
gadâ, palielinâjâs (par 6.3%; 1998. gadâ – par 8.2%) iekðzemes uzòçmumu un privâtpersonu
noguldîjumu atlikums (sk. 3. att.). Apgrozîbâ esoðâs skaidrâs naudas (bez atlikumiem banku
kasçs) daudzums palielinâjâs straujâk – par 10.9% (1998. gadâ – par 2.3%). To noteica sezo-
nâli faktori un ar 2000. gada datorproblçmas iespçjamâm sekâm saistîtais skaidrâs naudas
pieaugums decembrî (par 5.7%; janvârî–novembrî – par 4.9%). Skaidrâs naudas îpatsvars
plaðajâ naudâ 1999. gada beigâs sasniedza 37.8% (1998. gada beigâs – 36.9%). Pieprasîjuma
noguldîjumu îpatsvars plaðajâ naudâ samazinâjâs no 44.3% 1998. gada beigâs lîdz 40.2%
pârskata gada beigâs, un par ekonomiskâs situâcijas ilgtermiòa stabilitâti liecinâja augoðais
termiònoguldîjumu îpatsvars (attiecîgi no 18.9% lîdz 21.9%). Termiònoguldîjumos saglabâjâs
privâtpersonu noguldîjumu pârsvars (53.9%), bet pieprasîjuma noguldîjumos dominçja uz-
òçmumu noguldîjumi (64.7%).

Latos veikto noguldîjumu kâpums (par 1.4%) bija lçnâks nekâ ârvalstu valûtâ veikto
noguldîjumu pieaugums (par 12.3%). Tâpçc latos veikto noguldîjumu îpatsvars samazinâjâs
lîdz 51.8% no noguldîjumu kopapjoma (1998. gada beigâs – 54.4%).

Mazâk likvîdâs plaðâs naudas sastâvdaïas kvazinaudas pieaugums (12.5%) apsteidza tâs
likvîdâkâs sastâvdaïas M1 kâpumu (5.4%).
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Pârskata gadâ aizvien bieþâk banku sektora ârvalstîs piesaistîtie resursi tika izvietoti,
izsniedzot kredîtus iekðzemes uzòçmumiem un privâtpersonâm, kâ arî ieguldot ðos resursus
Latvijas valdîbas vçrtspapîros. Tâdçjâdi banku sistçmas tîrie ârçjie aktîvi samazinâjâs (gada
laikâ par 54.2 milj. latu jeb 13.0%, t.sk. banku sektora ârzemju pasîvu pârsniegums pâr
ârzemju aktîviem palielinâjâs par 110.4 milj. latu). Banku sektora ârzemju aktîvi pieauga
par 135.6 milj. latu jeb 16.6%, bet ârzemju pasîvi palielinâjâs par 246.0 milj. latu jeb 28.3%.
Ârzemju aktîvos par 47.6% (lîdz 416.0 milj. latu) palielinâjâs ârvalstu kredîtiestâdçs izvietoto
pieprasîjuma un îstermiòa noguldîjumu atlikums, 2.1 reizi (lîdz 90.4 milj. latu) pieauga
ieguldîjumi banku un privâtsektora parâda vçrtspapîros, par 12.5% (lîdz 178.5 milj. latu)
pieauga kredîti ârvalstu nebankâm. Vienlaikus samazinâjâs ieguldîjumi ârvalstu uzòçmumu
akcijâs (4.9 reizes), ieguldîjumi ârvalstu valdîbu vçrtspapîros (par 15.6%) un aktîvi pâr-
valdîðanâ (par 15.9%).

Iekðzemes uzòçmumiem un privâtpersonâm izsniegto kredîtu atlikums pieauga par
87.2 milj. latu jeb 15.3%, bet banku sektora neto prasîbas pret centrâlo valdîbu – par 57.3 milj.
latu jeb 2.5 reizes (lîdz 95.9 milj. latu). Iekðzemes uzòçmumiem un privâtpersonâm izsniegto
kredîtu atlikuma pieaugumu izraisîja gan kredîtriska mazinâðanâs, gan procentu likmju kri-
tums, gan banku piesaistîto lîdzekïu apjomu pieaugums un termiòu pagarinâðanâs, kas veici-
nâja ilgâka termiòa aizdevumu izsniegðanu. Pârskata gadâ iekðzemes uzòçmumiem un pri-
vâtpersonâm izsniegto ilgtermiòa kredîtu atlikums palielinâjâs par 89.3 milj. latu jeb 23.4%,
bet îstermiòa kredîtu atlikums samazinâjâs par 2.1 milj. latu jeb 1.1% (sk. 4. att.). Izsniegto
kredîtu termiòdalîjums 1999. gada beigâs bija ðâds: 28.2% kredîtu bija îstermiòa (1998. gada
beigâs – 32.9%), 55.3% – ar termiòu no 1 lîdz 5 gadiem (1998. gada beigâs – 54.1%) un
16.5% – ar termiòu ilgâku par 5 gadiem (1998. gada beigâs – 13.0%). Pieprasîjums pçc kredîtiem
latos bija mazâks nekâ pieprasîjums pçc kredîtiem ârvalstu valûtâ, un nacionâlajâ valûtâ
izsniegto kredîtu îpatsvars 1999. gada beigâs bija 41.4% no izsniegto kredîtu atlikuma
(1998. gada nogalç – 45.3%).
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Kredîtu atlikuma pieaugums bija raksturîgs lielâkajai daïai tautsaimniecîbas nozaru.
Bûtisks ðis pieaugums bija lielâkajâ tautsaimniecîbas nozarç – apstrâdes rûpniecîbâ (par
12.2%). Vçl straujâk tas pieauga elektroenerìijâ, gâzes un ûdens apgâdç (2.6 reizes), viesnîcu
un restorânu sektorâ (2.6 reizes) un bûvniecîbâ (par 24.4%). 1999. gada beigâs apstrâdes
rûpniecîbâ bija ieguldîti 148.4 milj. latu (26.4% no iekðzemes uzòçmumiem izsniegto kredîtu
atlikuma), tirdzniecîbâ – 139.4 milj. latu (24.8%), transportâ, glabâðanâ un sakaros – 73.0
milj. latu (13.0%).

NOGULDÎJUMU UN KREDÎTU PROCENTU LIKMES

Makroekonomiskâs situâcijas stabilizçðanâs pçc Krievijas krîzes, uzòçmçjdarbîbas riska
zinâma mazinâðanâs, banku konkurences pieaugums un vçrtspapîru un starpbanku tirgus
procentu likmju kritums veicinâja latos izsniegto kredîtu procentu likmju samazinâðanos
par 2.7–3.9 procentu punktiem. OECD valstu valûtâs izsniegto kredîtu procentu likmes gada
laikâ svârstîjâs nedaudz. Gan latos, gan OECD valstu valûtâs veikto noguldîjumu vidçjâs
svçrtâs procentu likmes gada laikâ svârstîjâs 0.7–2.3 procentu punktu robeþâs.

Latos veikto ilgtermiòa noguldîjumu vidçjâ svçrtâ procentu likme 1999. gada beigâs
bija 7.8% (sk. 5. att.) un OECD valstu valûtâs veikto – 6.6%. Latos un OECD valûtâs veikto
îstermiòa noguldîjumu vidçjâs svçrtâs procentu likmes bija ievçrojami zemâkas (attiecîgi
4.2% un 4.8%).

Latos izsniegto îstermiòa un ilgtermiòa kredîtu vidçjâ svçrtâ procentu likme 1999. gada
beigâs samazinâjâs attiecîgi lîdz 12.5% un 12.6% (sk. 6. att.). OECD valstu valûtâs izsniegto
îstermiòa un ilgtermiòa kredîtu vidçjâ svçrtâ procentu likme decembrî bija attiecîgi 11.5%
un 10.6%.

OECD valstu valûtâs piesaistîto noguldîjumu un tajâs izsniegto kredîtu vidçjâs svçrtâs
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procentu likmes pârskata gadâ bija nedaudz zemâkas nekâ ðâdu latos veikto darîjumu vidçjâs
svçrtâs procentu likmes.

Termiònoguldîjumu reâlâs vidçjâs svçrtâs procentu likmes, tâpat kâ 1998. gadâ, bija po-
zitîvas, tomçr gada laikâ pakâpeniski samazinâjâs lîdz 1.2% (1998. gada decembrî – 3.7%),
palçninot rezidentu lîdzekïu noguldîjumu apjoma pieauguma tempu.

Kredîtu un noguldîjumu vidçjo svçrto procentu likmju starpîba gada laikâ samazinâjâs
gan îstermiòa un ilgtermiòa darîjumiem latos (attiecîgi no 9.9 procentu punktiem lîdz 8.4 pro-
centu punktiem un no 8.6 procentu punktiem lîdz 4.7 procentu punktiem), gan îstermiòa un
ilgtermiòa darîjumiem OECD valstu valûtâs (attiecîgi no 9.7 procentu punktiem lîdz 6.6 pro-
centu punktiem un no 4.8 procentu punktiem lîdz 4.0 procentu punktiem).

STARPBANKU TIRGUS

Iekðzemes starpbanku tirgum pârskata gadâ bija raksturîga banku savstarpçjâs uzticîbas
un aktivitâtes atjaunoðanâs. Gada sâkumâ veikto darîjumu apjoms vçl turpinâja samazinâties,
jo banku savstarpçjo neuzticîbu veicinâja daþu banku likviditâtes problçmas un to darbîbas
ierobeþoðana (mazâkais mçneða darîjumu apjoms bija aprîlî – 140.6 milj. latu). Lîdz ar banku
1998. gada darbîbas rezultâtu paziòoðanu un banku likviditâtes uzlaboðanos turpmâkajos
mçneðos starpbanku tirgus aktivizçjâs, augustâ sasniedzot maksimâlo mçneða darîjumu ap-
jomu (258.8 milj. latu). Gada pçdçjos mçneðos iekðzemes starpbanku tirgû izsniegto kredîtu
apjoms atkal nedaudz samazinâjâs. To ietekmçja banku likviditâtes kritums septembrî un
oktobrî sakarâ ar ârvalstu valûtas pieprasîjuma pieaugumu un banku veikto latu resursu
aizòemðanos Latvijas Bankâ novembrî un decembrî. Pârskata gada laikâ starpbanku tirgus
dalîbnieku skaits palielinâjâs no 19 lîdz 24.

1999. gadâ iekðzemes bankâm izsniegto starpbanku kredîtu vidçjais mçneða apjoms
bija 201.9 milj. latu (1998. gadâ – 307.2 milj. latu). Lielâkâ daïa starpbanku kredîtu tika
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izsniegta uz nakti (86.9%) un ar termiòu lîdz 1 mçnesim (12.4%). Lielâks pieprasîjums bija
pçc starpbanku kredîtiem latos (68.6% no visiem iekðzemes starpbanku kredîtiem).

Banku lielâka aktivitâte un augoðâ likviditâte veicinâja starpbanku tirgus procentu likmju
samazinâðanos. Uz nakti latos izsniegto kredîtu vidçjâ svçrtâ procentu likme saruka no 5.5%
janvârî lîdz 3.4% augustâ, septembrî un oktobrî pieauga lîdz 7.2%, bet gada pçdçjos mçneðos
atkal strauji samazinâjâs. Ðîs tendences neskâra OECD valstu valûtâs izsniegtos starpbanku
kredîtus. Ðâdu uz nakti izsniegto kredîtu vidçjâ svçrtâ procentu likme bija 4.5–5.4%.

1.4 reizes (lîdz 25.6 mljrd. latu) pieauga banku sektora ârvalstu bankâm izsniegto kredîtu
apjoms.
 

NAUDAS BÂZE

Naudas bâze M01  1999. gadâ pieauga par 11.6% un gada beigâs sasniedza 526.2 milj.
latu (sk. 7. att.). Naudas bâzes pârmaiòas veicinâja ekonomisko procesu aktivitâte gada
nogalç, kâ arî banku vçlme nodroðinât 2000. gada datorproblçmas iespçjamâs ietekmes radîto
paaugstinâto skaidrâs naudas pieprasîjumu. Bankâm palielinot likvîdu lîdzekïu resursus,
bûtiski palielinâjâs arî banku noguldîjumu atlikums Latvijas Bankâ (naudas bâze decembrî
pieauga par 10.0%, skaidrâ nauda apgrozîbâ – par 7.8% un banku noguldîjumu atlikums
Latvijas Bankâ – par 20.7%). 1999. gadâ skaidrâs naudas emisijas pieauguma temps (13.8%)
apsteidza noguldîjumu pieauguma tempu Latvijas Bankâ (3.2%). Skaidrâs naudas îpatsvars
naudas bâzç 1999. gada beigâs sasniedza 81.0% (1998. gada beigâs – 79.4%).

Latvijas Banka valûtas mijmaiòas darîjumu izsolçs neto pârdeva 31.9 milj. latu (vis-
vairâk – oktobrî, novembrî un martâ; valûtas mijmaiòas darîjumu atlikums pârskata gadâ
pieauga 2.1 reizi). Tas, kâ arî maijâ un oktobrî notikusî par valdîbas emitçtajâm eiroobligâ-

1 Skaidrâ nauda apgrozîbâ + noguldîjumi Latvijas Bankâ.
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3. tabula
LATVIJAS BANKAS KREDÎTI BANKÂM

(vidçjie atlikumi; milj. latu)

1997 1998 1999

Janvâris 2.7 8.5 42.5

Februâris 0.7 11.9 60.7

Marts 1.8 14.4 74.9

Aprîlis 1.8 13.4 71.0

Maijs 7.3 15.8 55.7

Jûnijs 6.8 10.1 48.7

Jûlijs 9.0 17.2 42.4

Augusts 4.2 17.4 37.9

Septembris 0.3 33.1 48.1

Oktobris 3.2 34.2 38.2

Novembris 6.9 33.9 40.0

Decembris 8.3 37.5 53.1

cijâm iegûto lîdzekïu (225.0 milj. eiro) ieskaitîðana centrâlâs bankas ârzemju aktîvos izraisîja
Latvijas Bankas tîro ârçjo aktîvu apjoma pieaugumu (gada laikâ – par 56.3 milj. latu jeb
12.1%, gada beigâs tiem sasniedzot 521.6 milj. latu; sk. 8. att.). Latvijas Bankas tîrie ârçjie
aktîvi sedza 3.6 (1998. gada beigâs – 3.0) mçneðu importa apjomu, un emitçtâs nacionâlâs
valûtas segums ar Latvijas Bankas tîrajiem ârçjiem aktîviem bija 99.1% (iepriekðçjâ gada
beigâs – 98.7%). Daþos mçneðos (vairâk – augustâ un septembrî) Latvijas Banka veica in-
tervences, pârdodot ârvalstu valûtu.

Latvijas Bankas tîro iekðçjo aktîvu apjoms samazinâjâs par 1.5 milj. latu, jo bankâm
izsniegto kredîtu atlikuma pieaugumu (par 11.3 milj. latu) un neto pârçjo aktîvu pieaugumu
(par 44.3 milj. latu) kompensçja neto prasîbu pret valdîbu samazinâðanâs (par 57.1 milj.
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latu). Lielâks banku pieprasîjums pçc Latvijas Bankas kredîtiem bija augustâ, septembrî un
oktobrî, kad valûtas tirgû veikto intervenèu rezultâtâ banku sektora likviditâte bija zemâka.
2. pusgadâ tika izsniegti 61.5% no centrâlâs bankas gada laikâ izsniegto kredîtu kopsummas.
No izsniegto kredîtu kopapjoma 74.2% bija repo izsolçs izsniegtie, 23.1% – pieprasîjuma
lombarda un 2.7% – automâtiskie lombarda kredîti (kredîtu mçneða vidçjos atlikumus sk.
3. tabulâ).

Repo kredîti tika izsniegti ar 7, 28, un 91 dienas termiòu. Uz 7 dienâm tika izsniegti
repo kredîti 310.8 milj. latu, uz 28 dienâm – 99.9 milj. latu un uz 91 dienu – 95.1 milj. latu
apjomâ. 1998. gada attiecîgos râdîtâjus pârsniedza izsniegto repo kredîtu apjoms (505.8 milj.
latu; pieaugums – 3.9%) un pieprasîjuma lombarda kredîtu apjoms (157.6 milj. latu; pieau-
gums – 4.2%), bet izsniegto automâtisko lombarda kredîtu apjoms samazinâjâs (par 4.2%;
lîdz 18.1 milj. latu).

Latvijas Bankas noteiktâ refinansçðanas likme (4.0%) 1999. gadâ nemainîjâs. Repo
izsolçs izsniegto kredîtu procentu likme mainîjâs lîdz ar starpbanku tirgus procentu likmju
svârstîbâm – no 6.9% janvârî tâ samazinâjâs lîdz 4.0% augustâ un pçc pieauguma lîdz
7.9% oktobrî saruka lîdz 4.4% decembrî (sk. 9. att.).

Naudas bâzes pieaugumu ierobeþoja Latvijas Bankas neto kredîta valdîbai samazinâ-
jums, jo valdîba palielinâja noguldîjumu centrâlajâ bankâ (par 33.6 milj. latu) un Latvijas
Banka samazinâja savu valdîbas vçrtspapîru portfeli (par 19.3 milj. latu).
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VALÛTAS TIRGUS UN VALDÎBAS ÂRÇJAIS PARÂDS

Pasaules valûtas tirgû ASV dolâra kurss kritâs tikai attiecîbâ pret Japânas jenu, bet
auga attiecîbâ pret pârçjâm SDR valûtu groza valûtâm (eiro un Lielbritânijas sterliòu mârciòu)
un arî pret latu (no 0.5690 lîdz 0.5830; par 2.5%; sk. 10. att. un 5. pielikumu). Zemâko
lîmeni (0.6075) tas sasniedza 12. jûlijâ. Lata kurss iekðzemes valûtas tirgû vairâkas reizes
atradâs tuvu Latvijas Bankas noteiktajam ASV dolâra pârdoðanas kursam, tâpçc Latvijas
Banka veica intervences, pârdodot ASV dolârus un pçrkot latus.

Valdîbas ârvalstu aizòçmumu atlikums 1999. gada beigâs bija 359.0 milj. latu (9.8% no
IKP), un uzòçmumiem ârvalstu aizòçmumu saòemðanai valdîba bija izsniegusi garantijas
66.6 milj. latu apjomâ. 1999. gadâ ârvalstu aizòçmumu atlikums pieauga par 127.4 milj. latu
(tika emitçtas Latvijas valdîbas eiroobligâcijas 225.0 milj. eiro jeb 132.2 milj. latu apjomâ).
Valdîbas sniegto garantiju apjoms palielinâjâs par 23.7 milj. latu. Lîdz 1999. gada beigâm
Latvijas valdîba bija noslçgusi aizòçmuma lîgumus un izsniegusi garantijas kopsummâ par
565.2 milj. latu.

Valdîbas ârçjâ parâda apkalpoðanai 1999. gadâ izlietoti 28.2 milj. latu (1998. gadâ –
37.0 milj. latu). Valdîbas ârçjâ parâda apkalpoðanai izlietotâ summa lîdzvçrtîga 2.8% no
eksporta gada apjoma. Saskaòâ ar resursu rezerves vienoðanos Latvijas Banka Starptau-
tiskajam Valûtas fondam (SVF) atmaksâja 3.4 milj. XDR (2.7 milj. latu). Par SVF Sistçmiskâs
pârveides fonda 45.8 milj. XDR aizdevumu veikti maksâjumi 7.6 milj. XDR (6.1 milj. latu)
apjomâ.
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VALSTS VÇRTSPAPÎRU UN FONDU TIRGUS

Latvijas valdîbas vçrtspapîru sâkotnçjâ tirgû Latvijas Banka darbojâs kâ valdîbas pilnva-
rots aìents vçrtspapîru izsoïu veikðanâ un uzskaitç. Latvijas valsts iekðçjâ aizòçmuma vçrts-
papîru izvietoðanu Latvijas Banka veica izsoles veidâ.

Mazâkais banku pieprasîjums pçc valdîbas vçrtspapîriem bija martâ, septembrî un
novembrî, kad daþâdu iemeslu dçï samazinâjâs banku likviditâte un valsts iekðçjâ aizòçmuma
vçrtspapîru izsolçs pieprasîjuma un piedâvâjuma attiecîba nepârsniedza 1.0. Tomçr kopumâ ðî
attiecîba palielinâjâs no 1.2 1998. gadâ lîdz 1.8 1999. gadâ, jo daþos mçneðos (maijâ, augustâ,
oktobrî un decembrî) pieprasîjums pârsniedza piedâvâjumu vairâk nekâ divas reizes.

Lai gan izveidojâs valsts budþeta deficîts, Finansu ministrija samazinâja valsts iekðçjâ
aizòçmuma vçrtspapîru piedâvâjumu par 10.0% (lîdz 232.2 milj. latu). Tas bija iespçjams
sakarâ ar valdîbas eiroobligâciju veiksmîgu izvietoðanu starptautiskajâ vçrtspapîru tirgû. Kat-
ru nedçïu notika 1 un 3 mçneðu parâdzîmju izsoles, ik pçc divâm nedçïâm – 6 mçneðu parâd-
zîmju, retâk, bet lielâkâ apjomâ – 12 mçneðu parâdzîmju un 2 gadu obligâciju izsoles. Daþas
1, 3 un 6 mçneðu parâdzîmju izsoles nenotika tâpçc, ka nebija ðâdu valdîbas vçrtspapîru pie-
prasîjuma. Pârskata gadâ notika 40 valsts iekðçjâ aizòçmuma 1 mçneða, 43 – 3 mçneðu, 22 –
6 mçneðu un 11 – 12 mçneðu parâdzîmju izsoles. Èetrâs izsolçs tika pârdotas divas 2 gadu
obligâciju emisijas.

Apgrozîbâ esoðo valdîbas vçrtspapîru kopapjoms gada laikâ palielinâjâs par 14.8% un
gada beigâs bija 145.8 milj. latu. 1999. gada beigâs apgrozîbâ esoðo visu termiòu parâdzîmju
îpatsvars bija lielâks nekâ 1998. gada beigâs: 12 mçneðu parâdzîmes – 41.3%, 6 mçneðu –
8.3%, 3 mçneðu – 2.7%, 1 mçneða – 1.0%, bet 2 gadu obligâciju îpatsvars vçrtspapîru kopap-
jomâ samazinâjâs lîdz 46.7% (atseviðíu termiòu vçrtspapîru atlikumus gada laikâ sk. 11. att.).

Atbilstoði pieprasîjumam mainîjâs arî valdîbas vçrtspapîru ienesîguma lîmenis. Parâd-
zîmju vidçjâs svçrtâs diskonta likmes 1999. gada sâkumâ atradâs robeþâs starp 6.4% (1 mçneða
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parâdzîmçm) un 10.6% (12 mçneðu parâdzîmçm), bet vasaras mçneðos, banku likviditâtei
pieaugot, tâs samazinâjâs attiecîgi lîdz 4.1% un 7.3%. Oktobrî un novembrî, kad bija paaug-
stinâts ârvalstu valûtas pieprasîjums, parâdzîmju vidçjâs svçrtâs diskonta likmes pieauga,
bet decembrî atkal samazinâjâs un atradâs robeþâs starp 4.6% un 7.6% (sk. 12. att.). 2 gadu
obligâciju fiksçtâ peïòas likme samazinâjâs no 13.50% aprîlî lîdz 12.25% oktobrî.

Latvijas Banka vçrtspapîru otrreizçjâ tirgû nopirka valdîbas vçrtspapîrus par 31.2 milj.
latu, bet pârdoðanas darîjumus neveica (1998. gadâ valdîbas vçrtspapîri nopirkti par 89.9 milj.
latu un pârdoti par 19.6 milj. latu). Latvijas Bankas îpatsvars vçrtspapîru otrreizçjâ tirgus
darîjumos samazinâjâs lîdz 7.5% (1998. gadâ – 15.6%), bet centrâlâs bankas îpaðumâ esoðo
valdîbas vçrtspapîru apjoms saruka lîdz 20.9% no kopapjoma (1998. gadâ – 38.7%). Lielâkos
darîjumus Latvijas Banka veica jûlijâ un decembrî, nopçrkot valdîbas vçrtspapîrus attiecîgi
par 11.2 milj. latu un 9.4 milj. latu.

1999. gadâ valdîbas vçrtspapîru otrreizçjâ tirgus apjoms samazinâjâs par 40.8% (lîdz
417.4 milj. latu). Ar rezidentiem veikto darîjumu îpatsvars samazinâjâs no 78.0% 1998. gadâ
lîdz 70.6% pârskata gadâ, pieaugot darîjumu îpatsvaram ar nerezidentiem (attiecîgi no 2.3%
lîdz 11.8%) un iekðzemes starpbanku darîjumu îpatsvaram (no 4.1% lîdz 10.2%). 1999. gada
nogalç liels valdîbas vçrtspapîru apjoms bija arî iekðzemes banku (71.9% no kopapjoma) un
klientu rezidentu (5.5%) îpaðumâ.

1999. gada Latvijas fondu tirgus bija samçrâ neaktîvs. Kapitalizâcijas indekss Dow Jones
Riga Stock Exchange (DJRSE) pârskata gadâ kritâs par 10.4% (lîdz 87.8), turklât kritums
bija vçrojams lîdz oktobrim (zemâko lîmeni DJRSE sasniedza 1. oktobrî – 69.8), bet gada
nogalç sâkâs DJRSE kâpums. Pârmaiòas izraisîja Austrumeiropas reìiona atveseïoðanâs
pçc Krievijas krîzes, kâ arî Latvijas tautsaimniecîbas attîstîbas tendences. Gada pçdçjos
mçneðos palielinâjâs ârvalstu ieguldîtâju aktivitâte fondu tirgû, jo Rîgas Fondu birþa, tâpat
kâ pârçjâs Baltijas valstu birþas, nolçma pievienoties Ziemeïvalstu birþu savienîbai NOREX,
tâ rosinot skandinâvu ieguldîtâju interesi par Latvijas uzòçmumu akcijâm.
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Privatizâcijas process norisçja gausi, un Rîgas Fondu birþâ sâkta tikai viena liela uzòç-
muma – a/s "Latvijas Gâze" – akciju kotçðana.

Fondu tirgus kapitalizâcija 1999. gadâ pieauga par 5.0% un gada beigâs sasniedza
229.2 milj. latu (aptuveni 6% no IKP). Rîgas Fondu birþas apgrozîjums 1999. gadâ bija
27.9 milj. latu (par 41.9% mazâk nekâ 1998. gadâ).
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LATVIJAS BANKAS PAMATUZDEVUMU IZPILDES NORMATÎVÂS
AKTUALITÂTES 1999. GADS

14. janvâris Latvijas Bankas padome apstiprinâja "Kredîtiestâþu darbîbu rakstu-
rojoðo râdîtâju aprçíinâðanas noteikumu" grozîjumus (spçkâ ar
31.01.1999.).
Latvijas Bankas padome pieòçma lçmumu "Par kredîtiestâþu gada pâr-
skatu pârbaudçm".

10. marts Latvijas Bankas valde jaunâ redakcijâ apstiprinâja "Latvijas Bankas starp-
banku norçíinu veikðanas noteikumus" (spçkâ ar 01.04.1999.).

11. marts Latvijas Bankas padome apstiprinâja "Norâdîjumus par banku konsoli-
dçtajiem gada pârskatiem" (spçkâ ar 01.05.1999.).
Latvijas Bankas padome apstiprinâja "Banku konsolidçtâs uzraudzîbas
noteikumus" (spçkâ ar 01.05.1999.).
Latvijas Bankas padome apstiprinâja "Norâdîjumu par kredîtiestâþu ga-
da pârskatiem" grozîjumus (spçkâ ar 01.05.1999.).
Latvijas Bankas padome apstiprinâja "Kredîtiestâþu mçneða bilances pâr-
skata un pielikumu sagatavoðanas noteikumu" grozîjumus un kredît-
iestâþu "Mçneða bilances pârskata" un pielikumu grozîjumus (spçkâ ar
01.09.1999.).
Latvijas Bankas padome apstiprinâja "Skaidrâs naudas inkasâcijas licen-
ces saòemðanas noteikumu" grozîjumu.
Latvijas Bankas padome apstiprinâja "Kredîtiestâþu darbîbu reglamen-
tçjoðo Latvijas Bankas atïauju saòemðanas noteikumus" (spçkâ ar
01.05.1999.; 7.4. punkts spçkâ ar 01.05.2001.).

31. marts Latvijas Bankas valde apstiprinâja "Banku termiònoguldîjumu Latvijas
Bankâ pieòemðanas noteikumus" (spçkâ ar 12.04.1999.).

29. aprîlis Latvijas Bankas valde apstiprinâja "Elektroniskâ veidâ iesniedzamo kre-
dîtiestâþu statistisko pârskatu sagatavoðanas noteikumus" (spçkâ ar
01.07.1999.).

13. maijs Latvijas Bankas padome apstiprinâja "2000. gada problçmas risinâðanas
noteikumus".
Latvijas Bankas padome apstiprinâja "Kredîtiestâþu maksâjumu statis-
tikas sagatavoðanas noteikumus" (spçkâ ar 01.07.1999.).

15. jûlijs Latvijas Bankas padome apstiprinâja ""Pârskata par valsts risku" saga-
tavoðanas noteikumus" (spçkâ ar 01.10.1999.).
Latvijas Bankas padome apstiprinâja "Aktîvu un ârpusbilances saistîbu
novçrtçðanas noteikumus" (spçkâ ar 01.01.2000.).
Latvijas Bankas padome apstiprinâja "Kredîtiestâþu mçneða bilances
pârskata un pielikumu sagatavoðanas noteikumu" grozîjumus (spçkâ ar
01.01.2000.; izpildei noteikts pârejas laiks lîdz 30.06.2000.).
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16. septembris Latvijas Bankas padome apstiprinâja ""Pârskata par fizisko personu no-
slçgtajiem lîgumiem darbam ârvalstîs" sagatavoðanas noteikumus" (spçkâ
ar 01.01.2000.).

28. oktobris Latvijas Bankas valde jaunâ redakcijâ apstiprinâja "Informâcijas ðifrçða-
nas un elektroniskâs parakstîðanas noteikumus" (spçkâ ar 05.11.1999.).
Latvijas Bankas valde jaunâ redakcijâ apstiprinâja "Starpbanku datu pâr-
raides tîkla lietoðanas noteikumus" (spçkâ ar 05.11.1999.).

17. novembris Latvijas Bankas padome par 1.0 procentu punktu pazeminâja kredîtiestâþu
rezervju normu (lîdz 7%; spçkâ ar 01.12.1999.).
Latvijas Bankas padome jaunâ redakcijâ apstiprinâja "Banku termiò-
noguldîjumu Latvijas Bankâ pieòemðanas noteikumus" (spçkâ ar
01.12.1999.).
Latvijas Bankas padome jaunâ redakcijâ apstiprinâja "Latvijas Bankas
lombarda kredîtu izsniegðanas noteikumus" (spçkâ ar 01.12.1999.).

10. decembris Latvijas Bankas padome noteica ðâdus banku noguldîjumu Latvijas Bankâ
termiòus un procentu likmes (spçkâ ar 13.12.1999.): septiòas dienas –
2.0% gadâ; 14 dienu – 2.25% gadâ.
Latvijas Bankas padome noteica ðâdas lombarda kredîtu procentu lik-
mes (spçkâ ar 13.12.1999.): 6% gadâ, ja pçdçjo 30 dienu laikâ lombarda
kredîta atlikums bijis lîdz 10 dienâm; 7% gadâ, ja pçdçjo 30 dienu laikâ
lombarda kredîta atlikums bijis 11–20 dienu; 8% gadâ, ja pçdçjo 30 dienu
laikâ lombarda kredîta atlikums bijis 21 dienu un ilgâk.
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KREDÎTIESTÂÞU UZRAUDZÎBA

KREDÎTIESTÂÞU SISTÇMA

Pârskata gada beigâs Latvijas Republikâ bija reìistrçtas 33 kredîtiestâdes (t.sk.
23 bankas, deviòas krâjaizdevu sabiedrîbas un Société Générale (Francija) Rîgas nodaïa) un
Latvijâ darbojâs Dresdner Bank AG (Vâcija) pârstâvniecîba Rîgâ.

1999. gadâ Latvijas Banka licenci kredîtiestâdes darbîbai izsniedza èetrâm kooperatî-
vajâm krâjaizdevu sabiedrîbâm – Raunas Kooperatîvajai krâjaizdevu sabiedrîbai, Pûòu Ko-
operatîvajai krâjaizdevu sabiedrîbai, kooperatîvajai krâjaizdevu sabiedrîbai "Jûrnieku forums"
un Zosçnu Kooperatîvajai krâjaizdevu sabiedrîbai (pçdçjâs divas krâjaizdevu sabiedrîbas
lîdz gada beigâm nebija reìistrçjuðâs Latvijas Republikas Uzòçmumu reìistrâ un uzsâkuðas
darbîbu).

Latvijas Banka atsauca licenci kredîtiestâdes darbîbai a/s bankai "Land" par paðu kapitâla
neatbilstîbu "Kredîtiestâþu likuma" prasîbâm un regulâru "Kredîtiestâþu likumâ" noteikto kre-
dîtiestâþu darbîbu regulçjoðo prasîbu neievçroðanu. Latvijas Banka izsniedza atïaujas banku
reorganizâcijai: maksâtnespçjîgâs a/s "Latvijas Industriâlâ banka" pievienoðanai a/s "Baltijas
Starptautiskâ banka", a/s "Rîgas Naftas un íîmijas banka" pievienoðanai akciju komercbankai
"Baltijas Tranzîtu banka" un a/s "Latvijas Kredîtbanka" reorganizçðanai par citu, ar kredîtiestâþu
darbîbu nesaistîtu uzòçmçjsabiedrîbu. Bankâm, kuras reorganizâcijas rezultâtâ beidza pastâvçt,
tika atsauktas licences kredîtiestâdes darbîbai.

1999. gadâ tika veikta divu par maksâtnespçjîgâm atzîtu banku sanâcija saskaòâ ar Lat-
vijas Bankas apstiprinâtu sanâcijas plânu. A/s "Rîgas Komercbanka" sanâcijas procesâ tika
kapitalizçta liela daïa kreditoru prasîjumu, piesaistîti esoðo un jauno akcionâru papildu lîdzekïi
un tâdçjâdi atjaunota bankas maksâtspçja. Bankas jaunais nosaukums pçc sanâcijas – a/s "Pirmâ
Latvijas Komercbanka". A/s "Latvijas Industriâlâ banka" sanâcijas procesâ tika reorganizçta
un pievienota a/s "Baltijas Starptautiskâ banka", kas kïuva par tâs saistîbu un tiesîbu pâròçmçju.

Kopçjais apmaksâtais kredîtiestâþu pamatkapitâls 1999. gada beigâs bija 208.6 milj. latu
(par 4.3% vairâk nekâ 1998. gada beigâs). Atïauju palielinât pamatkapitâlu 1999. gadâ sa-
òçma 14 banku. Ârvalstu kapitâla îpatsvars apmaksâtajâ banku pamatkapitâlâ samazinâjâs;
1999. gada beigâs ðis râdîtâjs bija 66.2%. Ârvalstu ieguldîjumi veikti 20 bankâs, t.sk. 12 bankâs
ârvalstu akcionâriem pieder vairâk nekâ 50% pamatkapitâla, no tâm seðas bankas ir ârvalstu
banku meitasuzòçmumi. Latvijas valsts joprojâm bija vienîgâ a/s "Latvijas Hipotçku un zemes
bankas" îpaðniece.

BANKU SEKTORA ATTÎSTÎBA

1999. gadâ banku un krâjaizdevu sabiedrîbu attîstîbai bija raksturîgas pozitîvas tendences.
Kredîtiestâþu darbîbas râdîtâji pieauga, t.sk. aktîvi (neieskaitot aktîvus pârvaldîðanâ) – par
16.4%, sasniedzot 1 962.9 milj. latu (vislielâkais apjoms neatkarîbu atguvuðâs Latvijas
kredîtiestâþu vçsturç), iekðzemes nebankâm izsniegto kredîtu atlikums – par 16.1%, iekðzemes
nebanku noguldîjumu atlikums – par 23.8%.

Pârskata gadâ aktivizçjâs krâjaizdevu sabiedrîbu darbîba. To aktîvi pieauga par 24.9%,
tomçr joprojâm veidoja tikai 0.03% no kredîtiestâþu aktîvu kopapjoma.

Banku sektors 1999. gadâ pârvarçja Krievijas finanðu krîzes sekas un guva 12.5 milj. latu
peïòu. 1999. gada beigâs kopçjais kredîtiestâþu kapitâls un rezerves bija 186.3 milj. latu.
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Pârskata gada beigâs banku sektora kapitâla pietiekamîba bija 16% (saskaòâ ar "Kredît-
iestâþu likumâ" noteikto kapitâla pietiekamîba nedrîkst bût mazâka par 10%).

Latvijas banku aktîvi (neieskaitot aktîvus pârvaldîðanâ) pieauga par 16.4%. 1999. gada
beigâs salîdzinâjumâ ar 1998. gada beigâm gandrîz nemainîjâs banku aktîvu struktûra. Lai
nodroðinâtos pret 2000. gada datorproblçmas iespçjamo ietekmi, bankas par 3.5% palielinâja
likvîdo aktîvu daïu (kase, prasîbas pret Latvijas Banku un kredîtiestâdçm, valdîbas vçrtspa-
pîri), un tâ sasniedza 42.8% no aktîvu kopsummas, tâdçjâdi nodroðinot noguldîtâju prasîbu
apmierinâðanai pietiekamu brîvo resursu apjomu. Savukârt 45.1% no likvîdajiem aktîviem
bija prasîbas pret OECD valstu kredîtiestâdçm. 1999. gada beigâs banku likvîdo aktîvu at-
tiecîba pret tekoðajâm saistîbâm bija 64% (Latvijas Bankas norâdîjumi nosaka, ka ðî attiecîba
nedrîkst bût mazâka par 30%).

77.1% kredîtu izsniegts iekðzemes uzòçmumiem un privâtpersonâm. Visvairâk kredîtu
izsniegts apstrâdes rûpniecîbai, tirdzniecîbai, kâ arî transportam, glabâðanai un sakariem.

Turpinâjâs pozitîvas kredîtportfeïa termiòstruktûras attîstîbas tendences. Pieauga vidçja
termiòa (no 1 lîdz 5 gadiem) kredîtu îpatsvars (no 46.9% lîdz 49.5%) un ilgtermiòa (no 5 ga-
diem) kredîtu îpatsvars (no 12.7% lîdz 15.3%), bet îstermiòa kredîtu îpatsvars samazinâjâs
(no 40.4% lîdz 35.2%). Ðîs pârmaiòas liecina par pakâpenisku pâreju no îstermiòa aizdevu-
miem tirdzniecîbai uz raþoðanas un pakalpojumu sektora kreditçðanu.

Banku piesaistîto nebanku noguldîjumu atlikums 1999. gada beigâs sasniedza 1 290.8 milj.
latu (visaugstâkais lîmenis Latvijas banku vçsturç), liecinot par klientu uzticîbu Latvijas banku
sektoram. Pozitîvas pârmaiòas vçrojamas noguldîjumu termiòstruktûrâ. Pieprasîjuma
noguldîjumu îpatsvars samazinâjâs lîdz 68.3% (1998. gada beigâs – 74.9%), un îstermiòa
noguldîjumu atlikums pieauga par 65.2% (28.1% no noguldîjumu atlikuma kopsummas).

Rezidentiem izsniegto kredîtu un no tiem piesaistîto noguldîjumu atlikuma pieaugums
liecina par to, ka Latvijas bankas arvien vairâk orientçjas uz iekðzemes tirgu.

KREDÎTIESTÂÞU DARBÎBAS PÂRBAUDES

Latvijas Bankas speciâlisti 1999. gadâ veica 56 kredîtiestâþu pârbaudes, t.sk. bankâs –
49. Tâpat kâ iepriekðçjos gados, pârbaudîtâji lielu uzmanîbu pievçrsa riska aktîvu novçrtçða-
nai, iekðçjâs kontroles sistçmas analîzei un iekðçjâ audita darbîbas izvçrtçðanai.

Òemot vçrâ to, ka 1999. gadâ bankas arvien aktîvâk nodarbojâs ar kreditçðanu un ievçro-
jami auga izsniegto aizdevumu apjoms, kâ arî aizdevumu veidu klâsts, banku pârbaudçs lie-
lâka uzmanîba tika pievçrsta aizòçmçju finansiâlâ stâvokïa un maksâtspçjas novçrtçðanai, lai
savlaicîgi noteiktu iespçjamâs problçmas, kas saistîtas ar kredîtu atmaksu.

Attîstoties banku darbîbai un tâm sniedzot arvien jaunus finanðu pakalpojumus, pieauga
banku iekðçjâs kontroles sistçmas un tâs attîstîbas un pilnveidoðanas nozîme, lai nodroðinâtu
gan apzinâto, gan jauno risku piesardzîgu pârvaldîðanu.

Apzinoties 2000. gada datorproblçmas iespçjamo ietekmi uz finanðu institûciju darbîbu,
Kredîtiestâþu uzraudzîbas pârvalde sekoja 2000. gada datorproblçmas risinâðanas gaitai bankâs
un sadarbîbâ ar Iekðçjâs revîzijas pârvaldes Informâcijas sistçmu audita daïu veica Latvijas
banku pârbaudes.

Latvijas Bankas uzdevumâ auditorfirmas Arthur Andersen, Deloitte & Touche un
PricewaterhouseCoopers atbilstoði Starptautiskajiem revîzijas standartiem novçrtçja atseviðíu
banku 1999. gada pirmâ pusgada finanðu pârskatus, iekðçjâs kontroles sistçmu un sagatavo-
tîbu 2000. gada datorproblçmas risinâðanai.
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KREDÎTIESTÂÞU DARBÎBAS NOTEIKUMI

Pârskata gadâ Latvijas Banka turpinâja banku darbîbu regulçjoðo prasîbu pilnveidoðanu
saskaòâ ar ES banku direktîvu prasîbâm un Bâzeles Banku uzraudzîbas komitejas efektîvas
banku uzraudzîbas pamatprincipiem.

Latvijas Bankas padome apstiprinâja "Kredîtiestâþu darbîbu raksturojoðo râdîtâju aprç-
íinâðanas noteikumu" grozîjumus. Saistîbâ ar pasaules tautsaimniecîbas attîstîbas tendencçm
mainîta A zonas valstu definîcija, noteikta ârvalstu valûtas atklâtâs pozîcijas aprçíinâðanas
kârtîba pçc eiro ievieðanas un ietvertas pârmaiòas, kas saistîtas ar "Kredîtiestâþu likuma"
grozîjumiem.

1999. gada 1. maijâ stâjâs spçkâ "Kredîtiestâþu darbîbu reglamentçjoðo Latvijas Bankas
atïauju saòemðanas noteikumi", kas aizstâja Latvijas Bankas padomes 1996. gada 15. martâ
apstiprinâto "Nolikumu par kredîtiestâþu statûtu, akcionâru, pamatkapitâla, vadîtâju, galvenâ
grâmatveþa, juridiskâs adreses, nosaukuma maiòu un kredîtiestâþu apvienoðanos vai sadalîða-
nos". Noteikumos ir precizçtas un papildinâtas prasîbas un uzskaitîti iesniedzamie dokumenti,
kas attiecas uz kredîtiestâþu akcionâru identificçðanu, akcionâru finansiâlo stâvokli, kâ arî
akcionâru bûtisku lîdzdalîbu citos uzòçmumos (uzòçmçjsabiedrîbâs), îpaðu uzmanîbu pievçrðot
tam, vai nosaukto vidû nav kredîtiestâdes, finanðu iestâdes vai finanðu pârvaldîtâjsabiedrîbas.
Noteikumi papildinâti ar prasîbu, ka kredîtiestâdei, sâkot jaunu, lîdz ðim neveiktu finanðu
pakalpojumu sniegðanu, ne vçlâk kâ 30 dienu iepriekð jâinformç Latvijas Banka, vienlaikus
iesniedzot attiecîgo risku pârvaldîðanas politiku un procedûru aprakstu.

Sakarâ ar to, ka, pamatojoties uz "Kredîtiestâþu likuma" grozîjumiem, ar 1999. gada
1. janvâri Latvijâ ir ieviesta banku konsolidçtâ uzraudzîba, Latvijas Banka izstrâdâja "Banku
konsolidçtâs uzraudzîbas noteikumus" (spçkâ ar 01.05.1999.), kuros noteikta banku konsoli-
dçtajai uzraudzîbai nepiecieðamo finanðu pârskatu un informâcijas sagatavoðanas kârtîba, kon-
solidçtajos finanðu pârskatos ietveramo uzòçmumu loks, kâ arî regulçjoðo prasîbu raksturojoðo
râdîtâju aprçíinâðanas kârtîba.

Sagatavojot 1999. gada un nâkamo gadu pârskatus, kredîtiestâdçm ir jâievçro Latvijas
Bankas padomes apstiprinâtie "Norâdîjumi par banku konsolidçtajiem gada pârskatiem". Kon-
solidçtajam gada pârskatam ir jâsniedz ieguldîtâjiem un citâm ieinteresçtajâm personâm in-
formâcija par grupas, kura sastâv no bankas (mâtesuzòçmuma) un tâs meitasuzòçmumiem, kâ
vienotas ekonomiskas vienîbas finansiâlo stâvokli un darbîbas rezultâtiem.

Turpinot normatîvo dokumentu saskaòoðanu ar ES direktîvu prasîbâm, Latvijas Bankas
padome apstiprinâja "Norâdîjumu par kredîtiestâþu gada pârskatiem" grozîjumus (spçkâ ar
01.05.1999.), kas attiecas uz gada pârskata pielikumâ atklâjamo papildinformâciju par kredît-
iestâdes vidçjo darbinieku skaitu un padomes un valdes locekïu saòemto atlîdzîbu un viòiem
izsniegto avansu, aizdevumu, galvojumu u.tml. darîjumu kopsummâm, kâ arî bilances apakð-
posteòos iekïaujamo informâciju par pakârtotâm prasîbâm, saistîbâm un prasîbâm pret
saistîtajiem un radniecîgajiem uzòçmumiem.

Lai Latvijas Bankai kâ kredîtiestâþu uzraudzîbas institûcijai bûtu regulâri pieejama infor-
mâcija, kas ïautu novçrtçt valsts risku kredîtiestâþu darbîbâ, Latvijas Bankas padome ap-
stiprinâja ""Pârskata par valsts risku" sagatavoðanas noteikumus" (spçkâ ar 01.10.1999.).

Òemot vçrâ nozîmîgâs kvalitatîvâs pârmaiòas Latvijas banku kreditçðanas praksç un kre-
dîtriska pârvaldîðanâ, tika izstrâdâti "Aktîvu un ârpusbilances saistîbu novçrtçðanas notei-
kumi" (spçkâ ar 01.01.2000.), kas aizstâja Latvijas Bankas padomes 1996. gada 17. janvârî
apstiprinâtos "Kredîtu un ârpusbilances saistîbu novçrtçðanas noteikumus". Noteikumi izstrâ-
dâti, pamatojoties uz Bâzeles Banku uzraudzîbas komitejas rekomendâcijâm aizdevumu uz-
skaites un kredîtriska atklâðanas praksei, un nosaka vadlînijas aktîvu un ârpusbilances saistîbu
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kvalitâtes novçrtçðanai, to klasifikâcijai atbilstoði noteiktajai kredîtriska pakâpei, kâ arî to
kvalitâtes pârmaiòu atspoguïoðanai finanðu pârskatos.

Pârskata gadâ uzsâkta vairâku jaunu normatîvo dokumentu izstrâdâðana, lai pabeigtu
Latvijas un ES banku likumdoðanas saskaòoðanu un ieviestu ES direktîvas, kas nosaka tirgus
risku kapitâla prasîbas.
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STARPTAUTISKÂ SADARBÎBA

STARPTAUTISKÂS FINANÐU ORGANIZÂCIJAS

Latvija kâ dalîbvalsts 1999. gadâ turpinâja darboties SVF, Starptautiskajâ Rekonstrukci-
jas un attîstîbas bankâ, Starptautiskajâ Attîstîbas asociâcijâ un Starptautiskajâ Finanðu kor-
porâcijâ, kâ arî Eiropas Rekonstrukcijas un attîstîbas bankâ. Latvijas Banka turpinâja lîdz-
dalîbu Starptautisko norçíinu bankâ.

1999. gada 10. decembrî stâjâs spçkâ Latvijas un SVF vienoðanâs par resursu rezervi
(33.0 milj. XDR uz 16 mçneðiem) valdîbas ekonomiskâs programmas atbalstam, taèu pârskata
gadâ ðî aizòemðanâs iespçja netika izmantota.

Latvijas kvota SVF 1999. gada beigâs bija 126.8 milj. XDR.

SADARBÎBA AR ÂRVALSTU CENTRÂLAJÂM BANKÂM

Pârskata gadâ turpinâjâs Latvijas Bankas sadarbîba, kâ arî pieredzes un informâcijas ap-
maiòa ar citu valstu centrâlajâm bankâm. Latvijas Bankas darbinieki apmeklçja Dânijas, Èehijas,
Igaunijas, Îrijas, Francijas, Somijas un Vâcijas centrâlo banku un Eiropas Centrâlo banku.
Dânijas un Vâcijas centrâlâs bankas amatpersonas ieradâs vizîtçs Latvijas Bankâ.

1999. gada maijâ Latvijas Bankas darbinieki piedalîjâs 6. Baltijas valstu centrâlo banku
darbinieku pieredzes apmaiòas seminârâ Viïòâ, kur tika apspriesti monetârâs politikas, statis-
tikas un maksâjumu sistçmu jautâjumi. Par tradîciju 1999. gadâ kïuva Baltijas valstu centrâlo
banku prezidentu vietnieku regulâras tikðanâs.

TEHNISKÂ PALÎDZÎBA

Latvijas Banka pârskata gadâ turpinâja saòemt tehnisko palîdzîbu no starptautiskajâm
finanðu organizâcijâm un ârvalstu centrâlajâm bankâm.

SVF Tehniskâs palîdzîbas misija konsultçja Latvijas Bankas Kredîtiestâþu uzraudzîbas
pârvaldi ES direktîvâm atbilstoðu kapitâla pietiekamîbas normatîvu ievieðanas un citu nor-
matîvu pilnveidoðanas jautâjumos.

Latvijas Banka turpinâja saòemt regulâru Vâcijas centrâlâs bankas tehnisko palîdzîbu.
Tehniskâs palîdzîbas programmu ietvaros Latvijas Bankas darbinieki piedalîjâs vairâkos SVF
Institûta un Apvienotâ Vînes institûta kursos, kâ arî Lielbritânijas, ASV, Austrijas, Francijas,
Itâlijas, Ðveices un Vâcijas centrâlâs bankas rîkotajos seminâros.

Izmantojot Ziemeïvalstu Ministru padomes pieðíirtâs stipendijas, pieci Latvijas Bankas
darbinieki 1999. gadâ staþçjâs Dânijas, Islandes, Norvçìijas, Somijas un Zviedrijas centrâlajâ
bankâ un valsts iestâdçs.

Pârskata gadâ arî Latvijas Banka sniedza tehnisko palîdzîbu, piedaloties seminâros un
konsultçjot Ukrainas centrâlâs bankas darbiniekus banku likumdoðanas un kredîtiestâþu
uzraudzîbas jautâjumos.
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INTEGRÂCIJA EIROPAS SAVIENÎBÂ

Latvijas Banka 1999. gadâ turpinâja piedalîties Latvijas valdîbas un valsts institûciju
kopîgajâ darbâ, lai veicinâtu Latvijas integrâciju ES. Latvijas Bankas pârstâvji piedalîjâs Lat-
vijas likumdoðanas aktu caurskatîðanâ Eiropas Komisijâ attiecîbâ uz kapitâla kustîbas, finanðu
pakalpojumu, Eiropas Monetârâs savienîbas un statistikas jautâjumiem.

Latvijas Bankâ tika sagatavoti priekðlikumi ES direktîvu prasîbâm atbilstoðiem Latvijas
likumdoðanas aktu grozîjumiem, kâ arî attiecîgi pilnveidoti noteikumi, kas regulç Latvijas
kredîtiestâþu darbîbu.

1999. gadâ uzsâkta regulâra informâcijas apmaiòa un sadarbîba ar Eiropas Centrâlo ban-
ku. Latvijas Bankas prezidents un prezidenta vietnieks piedalîjâs Eiropas Centrâlâs bankas
rîkotajâ ES kandidâtvalstu centrâlo banku vadîtâju sanâksmç Helsinkos. Lietiðíi kontakti starp
Eiropas Centrâlo banku un Latvijas Banku iedibinâti statistikas un maksâjumu sistçmu jomâ.
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LATVIJAS BANKAS VALDES ZIÒOJUMS

Latvijas ekonomiskâ attîstîba 1999. gadâ bija cieði saistîta ar bûtiskâkajâm pasaules
tautsaimniecîbas attîstîbas tendencçm un finanðu tirgus norisçm – ASV tautsaimniecîbas
izaugsmi, ekonomiskâs aktivitâtes atjaunoðanos Rietumeiropâ un 1999. gada pirmajâ pusç arî
Japânâ, Eiropas Savienîbas vienotâs valûtas ievieðanas procesu, pakâpenisku uzticîbas atjauno-
ðanos attîstîbas valstu finanðu tirgiem, procentu likmju lîmeòa celðanos pasaules
tautsaimniecîbai nozîmîgâkajâs valstîs. Latvijas attîstîbai svarîgâkos iekðpolitiskos akcentus
iezîmçja valdîbas maiòa 1999. gada vasarâ, diskusijas par fiskâlo situâciju, ekonomiskajâm
reformâm un tautsaimniecîbas tâlâku strukturâlo pârveidi, virzîba uz Eiropas Savienîbu. Ðo
faktoru mijiedarbîba veidoja Latvijas makroekonomisko vidi, kurai raksturîga Krievijas
1998. gada krîzes seku pârvarçðana un rûpnieciskâs raþoðanas un eksporta pieauguma atsâkðanâs
1999. gada nogalç. Latvijas finanðu sektora stabilitâti un pakâpenisko izaugsmi veicinâja
Latvijas Bankas îstenotâ monetârâ politika.

Latvijas Bankas valde vadîja bankas darbu, îstenojot likuma "Par Latvijas Banku" un
"Kredîtiestâþu likuma" prasîbas un Latvijas Bankas padomes lçmumus monetârâs politikas,
kredîtiestâþu uzraudzîbas un citâs bankas darbîbas jomâs. Latvijas Bankas valde sagatavoja
finanðu tirgus sakârtotîbas un kredîtiestâþu uzraudzîbas pilnîgoðanai nepiecieðamos Latvijas
Bankas padomes lçmumu projektus. Pârskata gadâ notika 66 Latvijas Bankas valdes sçdes,
tika pieòemti 130 lçmumi par kredîtiestâþu uzraudzîbu, 11 lçmumi par monetârâs politikas
instrumentu lietoðanu, 274 lçmumi par pârçjâ bankas praktiskâ darba vadîðanu.

LATVIJAS BANKAS VALÛTAS MAIÒAS POLITIKA UN ÂRÇJÂS REZERVES

Latvijâ ieplûda vairâk ârvalstu valûtas, nekâ bija nepiecieðams tekoðâ konta deficîta
segðanai, tâpçc Latvijas Bankas ârçjâs rezerves pieauga par 10.9% un 1999. gada beigâs
sasniedza 550.6 milj. latu apjomu. Ârçjo rezervju pieaugumu veicinâja maijâ un oktobrî no-
tikusî veiksmîgâ valdîbas eiroobligâciju emisija, Latvijas Bankas veiktie valûtas mijmaiòas
darîjumi un peïòu nesoðie ieguldîjumi ârvalstu finanðu tirgos. Ârçjo rezervju pieaugums
kompensçja ârvalstu valûtas kursu un procentu likmju svârstîbu un Latvijas Bankas starp-
banku tirgû veikto intervenèu ietekmi.

1999. gadâ Latvijas Bankas valûtas maiòas politika nemainîjâs, saglabâjot lata piesaisti
SDR valûtu grozam (kopð 1994. gada 1 XDR = Ls 0.7997). Lata kurss attiecîbâ pret atse-
viðíâm ârvalstu valûtâm mainîjâs atkarîbâ no to kursu savstarpçjâm svârstîbâm pasaules
valûtas tirgû.

LATVIJAS BANKAS MONETÂRÂS POLITIKAS INSTRUMENTI

Latvijas Bankas monetârâs politikas instrumentu klâsts un lietojums atbilda tirgus
ekonomikas apstâkïiem un tuvinâjâs Eiropas Centrâlâs bankas praksei.

Zemâ inflâcija, kâ arî uz valûtas kursa un naudas tirgus procentu likmju stabilizâciju
vçrstâ monetârâ politika ïâva Latvijas Bankai pârskata gadâ nemainît refinansçðanas likmi –
jau kopð 1997. gada 25. aprîïa tâ ir 4.0%. Ievçrojot procentu likmju tendences naudas tirgû
un lai pazeminâtu starpbanku tirgus procentu likmju augðçjo robeþu, sâkot ar 13. decembri,
Latvijas Banka par 1.0 procentu punktu samazinâja lombarda kredîtu procentu likmes.
Pârskata gada nogalç tâs bija ðâdas: pirmajâm desmit kredîta izmantoðanas dienâm – 6.0%,
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no vienpadsmitâs lîdz divdesmitajai kredîta izmantoðanas dienai – 7.0%, no divdesmit pir-
mâs kredîta izmantoðanas dienas – 8.0%.

Pârskata gadâ Latvijas Banka turpinâja noteikt naudas tirgus procentu likmju indeksu
RIGIBID (starpbanku noguldîjumu procentu likmçm) un RIGIBOR (starpbanku kredîtu pro-
centu likmçm). Aprçíinos tiek izmantotas seðu naudas tirgû aktîvâko banku kotçtâs naudas
tirgus procentu likmes.

Latvijas Banka nodroðinâja bankâm iespçju izsolçs pârdot to îpaðumâ esoðos valdîbas
vçrtspapîrus ar noteikumu atpirkt tos pçc 7, 28 vai 91 dienas, kâ arî saòemt lombarda kredîtus.
Banku sektoram izsniegto Latvijas Bankas kredîtu apjoms bija nozîmîgs, un ðo kredîtu kopçjais
atlikums palielinâjâs no 52.0 milj. latu gada sâkumâ lîdz 63.3 milj. latu gada beigâs.

Lai ierobeþotu naudas piedâvâjumu, Latvijas Banka turpinâja piesaistît banku termiòno-
guldîjumus ar 7 un 15 dienu termiòu (sâkot ar decembri – ar 7 un 14 dienu termiòu). 1999. gada
sâkumâ 7 dienu noguldîjumi tika pieòemti ar 6.0% un 15 dienu noguldîjumi – ar 6.5% likmi.
Termiònoguldîjumu procentu likme pakâpeniski tika samazinâta, un gada nogalç 7 un 14 dienu
noguldîjumiem tâ bija attiecîgi 2.0% un 2.25%. Pârskata gadâ Latvijas Bankas pieòemto
termiònoguldîjumu apjoms bija ðâds: 7 dienu – 209.8 milj. latu, 14 dienu – 9.3 milj. latu,
15 dienu – 180.3 milj. latu (vidçjâ svçrtâ procentu likme – 4.2%).

Lai bankâm dotu iespçju uz laiku aizòemties lîdzekïus latos, neveicot valûtas maiòu un
mazinot valûtas kursa risku, Latvijas Banka regulâri organizçja latu pârdoðanas ar atpirkðanu
jeb valûtas mijmaiòas darîjumu izsoles. Latvijas Banka izsolîja darîjumus ar 7 un 28 dienu un
3 mçneðu termiòu (novembrî un decembrî – arî ar 6 mçneðu termiòu). Pârskata gadâ valûtas
mijmaiòas darîjumu izsolçs izsniegti 237.4 milj. latu (3.0 reizes vairâk nekâ 1998. gadâ). No
visiem valûtas mijmaiòas darîjumiem 49.5% veikti ar 3 mçneðu termiòu, 31.0% – ar 28 dienu
termiòu, 15.9% – ar 7 dienu termiòu un 3.6% – ar 6 mçneðu termiòu. Valûtas mijmaiòas darîjumu
vidçjâ svçrtâ procentu likme pârskata gadâ bija 6.7% (1998. gadâ – 7.7%).

Izmantojot likumâ "Par Latvijas Banku" noteiktâs tiesîbas un ievçrojot Latvijas naudas
tirgus un monetâro râdîtâju attîstîbas tendences, kâ arî lai kredîtiestâþu rezervju normu
pakâpeniski tuvinâtu Eiropas Centrâlâs bankas prasîbâm, Latvijas Banka ar 1999. gada 1. de-
cembri samazinâja kredîtiestâþu rezervju normu no 8.0% lîdz 7.0%. Rezervju norma tiek
attiecinâta uz kredîtiestâdes piesaistîto lîdzekïu vidçjiem atlikumiem (neatkarîgi no valûtas
veida un noguldîjuma termiòa un neieskaitot saistîbas pret kredîtiestâdçm, valsts budþetu un
Latvijas banku ârvalstîs atvçrto filiâïu piesaistîtos lîdzekïus). Rezervju prasîbu izpildi
nodroðinâja kredîtiestâdes konta Latvijas Bankâ un kases (latos) vidçjie atlikumi (skaidrâs
naudas îpatsvars nedrîkstçja pârsniegt 50%). Skaidrâs naudas îpatsvars rezervju prasîbu izpildç
gandrîz nemainîjâs (1999. gada decembrî – 38.7%).

Valdîba savus brîvos lîdzekïus noguldîja Latvijas Bankâ, veicot pieprasîjuma noguldî-
jumus un termiònoguldîjumus latos (t.sk. 411.0 milj. latu – ar 2 nedçïu termiòu un 20.0 milj.
latu – ar 3 mçneðu termiòu). Valsts kases vienotâ konta izveide Latvijas Bankâ ïâva uzlabot
valsts lîdzekïu pârvaldi un veicinâja valdîbas noguldîjuma Latvijas Bankâ pieaugumu (pârskata
gadâ tas palielinâjâs par 33.7 milj. latu jeb 1.8 reizes). Lai lîdzsvarotu valdîbas noguldîjuma
ietekmi uz naudas piedâvâjumu, Latvijas Banka papildinâja savu valdîbas vçrtspapîru portfeli.
Latvijas Bankas darîjumu apjoms valsts iekðçjâ aizòçmuma vçrtspapîru otrreizçjâ tirgû
1999. gadâ bija 31.2 milj. latu.
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VALSTS MAKSÂJUMU BILANCES UN FINANÐU STATISTIKA

Lai paâtrinâtu un pilnveidotu valsts maksâjumu bilances sagatavoðanu, nodroðinâtu tâs
publicçðanas periodiskuma atbilstîbu Eiropas Savienîbas prasîbâm, kâ arî òemot vçrâ citu
valstu praksi, Latvijas Banka un Latvijas Republikas Centrâlâ statistikas pârvalde 1999. gada
10. augustâ noslçdza lîgumu "Par valsts maksâjumu bilances sagatavoðanu", kurâ paredzçts,
ka, sâkot ar informâciju par 2000. gada 1. ceturksni, valsts maksâjumu bilanci sagatavos Latvijas
Banka.

Pârskata gadâ Latvijas Banka noslçdza lîgumus par statistiskâs informâcijas sniegðanu
valsts maksâjumu bilances sagatavoðanas vajadzîbâm ar vairâkiem respondentiem, kuri lîdz
ðim sniedza statistisko informâciju Latvijas Republikas Centrâlajai statistikas pârvaldei. Ðajos
lîgumos paredzçtais sniedzamâs statistiskâs informâcijas klâsts papildinâts ar jauniem valsts
maksâjumu bilances sagatavoðanâ izmantojamiem râdîtâjiem.

Sadarbîbâ ar vairâkâm Latvijas Republikas institûcijâm Latvijas Banka pârskata gadâ
turpinâja jaunu valsts maksâjumu bilances datu avotu apzinâðanu un izpçti. Papildus jau iz-
veidotajai nebanku ârçjo maksâjumu datu vâkðanas sistçmai, sâkot ar 2000. gadu, katru mç-
nesi tiks vâkta informâcija no uzòçmumiem, kuri nodarbojas ar starpniecîbu darba lîgumu
slçgðanâ starp fiziskajâm personâm (Latvijas Republikas rezidentiem) un darba devçju (nere-
zidentu) darbam ârvalstîs.

Latvijas Banka turpinâja izvçrtçt valsts maksâjumu bilances sagatavoðanas sistçmu, lai
savlaicîgi novçrstu iespçjamos ðîs sistçmas trûkumus un nepilnîbas. Tika pârbaudîts un piln-
veidots valsts maksâjumu bilances sagatavoðanas vajadzîbâm izstrâdâtais programmnodroði-
nâjums un iegûto valsts maksâjumu bilances datu kvalitâte salîdzinâta ar atbilstoðajiem Lat-
vijas Republikas Centrâlâs statistikas pârvaldes sagatavotâs valsts maksâjumu bilances datiem.

Latvijai gatavojoties iestâties Eiropas Savienîbâ, ieviesti jauni finanðu pârskati banku un
monetârâs statistikas jomâ, lai atspoguïotu kredîtiestâþu darîjumus valûtu un valstu dalîjumâ.
Ðo pârskatu izmantoðana ïauj ne tikai izpildît Eiropas Centrâlâs bankas prasîbas banku un
monetârâs statistikas jomâ, bet arî veicinât finanðu tirgus izpçti un analîzi reìionâlajâ dalîjumâ,
kâ arî îstenot valsts riska kontroli.

1999. gadâ Latvijas Banka atbilstoði "Elektroniskâ veidâ iesniedzamo kredîtiestâþu sta-
tistisko pârskatu sagatavoðanas noteikumiem" izstrâdâja kredîtiestâþu maksâjumu statistikas
pârskatu un kredîtiestâþu mçneða bilances pârskata sagatavoðanas noteikumus un programm-
nodroðinâjumu ðo pârskatu datu saòemðanai elektroniskâ veidâ.

Pârskata gadâ Latvijas Banka turpinâja publicçt finanðu statistikas datus, darot tos pie-
ejamus gan savos periodiskajos izdevumos un Internet lappusç, gan ar SVF Speciâlâ datu
izplatîðanas standarta (Special Data Dissemination Standard), SVF starptautiskâ finanðu sta-
tistikas izdevuma International Financial Statistics, Starptautisko norçíinu bankas un Eiropas
Savienîbas Statistikas biroja (Eurostat) starpniecîbu.

MAKSÂJUMU UN NORÇÍINU SISTÇMAS

Pârskata gadâ Latvijas Banka turpinâja maksâjumu sistçmu pilnveidi, lai veicinâtu starp-
banku norçíinu sistçmu droðu un efektîvu darbîbu. 1999. gada 1. aprîlî tika îstenota pilnîga
pâreja uz elektroniskajiem norçíiniem Latvijas Bankas starpbanku maksâjumu sistçmâs.

Latvijas Bankas elektroniskâ klîringa sistçmâ, kas paredzçta neliela apjoma klientu mak-
sâjumiem (retail payments), tika pârtraukta papîra dokumentu apstrâde, pârejot uz ACH



36

(automated clearing house) darbîbas principiem, kad viss elektronisko maksâjuma dokumentu
apstrâdes process ir automatizçts.

Divas Latvijas Bankas bruto norçíinu sistçmas (uz papîra dokumentu apstrâdi balstîtâ un
elektroniskâ bruto norçíinu sistçma) tika apvienotas elektroniskâ bruto norçíinu sistçmâ. Ðî
uz S.W.I.F.T. tehnoloìiju balstîtâ sistçma paredzçta liela apjoma starpbanku tirgus darîjumu
un Latvijas Bankas monetârâs politikas operâciju norçíiniem.

Lai veicinâtu un nodroðinâtu elektronisko norçíinu izmantoðanu Latvijas Bankas starp-
banku maksâjumu sistçmâs, Latvijas Banka jaunâ redakcijâ apstiprinâja "Latvijas Bankas
starpbanku norçíinu veikðanas noteikumus".

Latvijas Bankas bruto maksâjumu sistçmâ apstrâdâts 0.1 milj. maksâjumu (kopsumma –
13.5 mljrd. latu) un klîringa sistçmâ – 6.9 milj. maksâjumu (kopsumma – 4.6 mljrd. latu).
Tâdçjâdi kopumâ Latvijas Bankas maksâjumu sistçmâs 1999. gadâ apstrâdâti 7.0 milj.
maksâjumu, kuru kopsumma bija 18.1 mljrd. latu.

Pârskata gadâ Latvijas Banka turpinâja îstenot starpbanku automatizçtâs maksâjumu
sistçmas (SAMS) projektu. SAMS ir lielâkais un bûtiskâkais projekts maksâjumu sistçmu
jomâ, kuru Latvijas Banka veido ar Eiropas Savienîbas PHARE programmas atbalstu. SAMS
ir reâlâ laika bruto norçíinu sistçma (real-time gross settlement system), kas uzlabos risku
kontroli un bûs efektîvs lîdzeklis monetârâs politikas îstenoðanai. SAMS paredzçta liela ap-
joma un steidzamiem maksâjumiem, kuri saistîti ar naudas tirgus darîjumiem, un tâ aizstâs
paðreizçjo elektronisko bruto norçíinu sistçmu. Ðâdas sistçmas ievieðanu paredz arî Eiropas
Savienîbas prasîbas.

1999. gadâ noslçdzâs Latvijas Bankas rîkotais starptautiskais konkurss par SAMS izstrâ-
di. Lîgumu par SAMS projekta îstenoðanu Latvijas Banka parakstîja 1999. gada novembrî.
Tûlît pçc lîguma parakstîðanas sâkâs sistçmas ievieðana, un tiek plânots, ka jaunâ sistçma sâks
darbu 2000. gada beigâs.

1999. gada 12. novembrî Latvijas Banka uzsâka valsts budþeta maksâjumu apstrâdi elek-
troniskâ veidâ, izmantojot Valsts kases vienoto kontu Latvijas Bankâ. Tâdçjâdi Valsts kasei
tika nodroðinâta iespçja elektroniskâ veidâ saòemt pilnu informâciju par valsts budþeta mak-
sâjumiem.

Lai nodroðinâtu Latvijas maksâjumu sistçmu pârraudzîbas veikðanai un Latvijas Bankas
monetârâs politikas îstenoðanai nepiecieðamâs statistiskâs informâcijas vâkðanu un apkopo-
ðanu, Latvijas Banka apstiprinâja "Kredîtiestâþu maksâjumu statistikas sagatavoðanas notei-
kumus". Saskaòâ ar ðiem noteikumiem uzsâkta informâcijas apkopoðana par bankâs apkalpo-
tajiem maksâðanas instrumentiem un norçíinu vidi.

Sadarbîbâ ar bankâm, Latvijas Centrâlo depozitâriju un citâm institûcijâm sagatavotais
pârskats par Latvijas maksâjumu un norçíinu sistçmâm iekïauts Eiropas Centrâlâs bankas
izdevumâ "Blue Book. Payment systems in countries that have applied for membership of the
European Union".

Likumdoðanas saskaòoðanas ietvaros, t.sk. nolûkâ ietvert Eiropas Savienîbas direktîvas
Nr. 98/26/EC "Par maksâjumu un vçrtspapîru norçíinu sistçmu veikto norçíinu galîgumu"
prasîbas maksâjumu sistçmu jomâ, veikti grozîjumi vairâkos Latvijas Bankas noteikumos, kas
regulç Latvijas Bankas starpbanku norçíinu sistçmu darbu.

2000. GADA DATORPROBLÇMAS RISINÂJUMS

Lai savlaicîgi, vispusîgi un droði sagatavotu Latvijas Bankas informâcijas sistçmas un
citas sistçmas 2000. gada datorproblçmas iespçjamâm sekâm, 1998. gada 15. oktobrî ar Lat-
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vijas Bankas prezidenta rîkojumu tika izveidota Latvijas Bankas 2000. gada problçmas risi-
nâðanas darba grupa. Latvijas Banka rûpîgi uzraudzîja Latvijas banku gatavoðanos iespçjamâs
2000. gada datorproblçmas risinâðanai un Latvijas Bankas "2000. gada problçmas risinâðanas
noteikumu" izpildi. Latvijas Banka sadarbojâs gan ar bankâm, gan ar citâm Latvijas un ârval-
stu finanðu institûcijâm un strâdâja arî speciâli izveidotâs valdîbas darba grupâs.

Latvijas Bankas izveidotais visu Latvijas finanðu institûciju koordinâcijas centrs apkopoja
informâciju par ðo institûciju spçju turpinât darbu pçc 2000. gada iestâðanâs un pamanîtajâm
problçmâm. Ar informâciju par situâciju Latvijas finanðu sektorâ tika iepazîstinâts valsts
vienotais koordinâcijas centrs un prese.

Latvijas Banka un Latvijas finanðu sektors savlaicîgi novçrsa informâcijas sistçmu darba
traucçjumu iespçjas, un gan ðo institûciju, gan arî to pârziòâ esoðo informâcijas sistçmu darbs
varçja turpinâties ierastajâ ritmâ.

SKAIDRÂS NAUDAS APGROZÎBA

Pârskata gadâ Latvijas Banka laida apgrozîbâ jaunu divu latu monçtu. Tâ kalta, izmanto-
jot modernu tehnoloìisko risinâjumu, – monçtâ apvienoti divi daþâdu metâlu sakausçjumi.
Tâdçï jaunâs monçtas laiðana apgrozîbâ padarîs vçl droðâkus skaidrâs naudas norçíinus.

Skaidrâ nauda apgrozîbâ pârskata gadâ palielinâjâs par 13.8% (no 374.4 milj. latu lîdz
426.1 milj. latu). Piecu gadu laikâ apgrozîbâ esoðâs skaidrâs naudas apjoms ir pieaudzis
1.9 reizes. Âtrâk gan vçrtîbas, gan skaita ziòâ apgrozîbâ pieauga to banknoðu îpatsvars, kurâm
ir lielâka nominâlvçrtîba.

No banku sistçmas saòemtâs skaidrâs naudas nolietotîbas pakâpes un îstuma pârbaudi
nodroðinâja automatizçtâs naudas apstrâdes sistçmas. Pârskata gadâ apstrâdâtâs naudas apjoms
(538.6 milj. latu, t.sk. no apgrozîbas izòemtâs nolietotâs un iznîcinâtâs naudas kopçjâ vçrtîba –
137.8 milj. latu jeb 25.6%) 1.3 reizes (1998. gadâ – 1.5 reizes) pârsniedza apgrozîbâ esoðâs
skaidrâs naudas apjomu. Pârskata gadâ atklâto viltojumu nominâlvçrtîbu summa (8.4 tûkst.
latu) bija tikai 0.002% (1998. gadâ – 0.004%) no apgrozîbâ esoðâs skaidrâs naudas apjoma.

1999. gadâ Latvijas Banka piedalîjâs trîs starptautiskâs monçtu programmâs un to ietvaros
laida apgrozîbâ trîs jubilejas un piemiòas monçtas. 2000. gada olimpiâdes spçlçm Sidnejâ
veltîta desmit latu zelta piemiòas monçta "Ðíçpa metçjs" (apgrozîbâ no 21.06.1999.).
Programmas "Apdraudçtâ fauna" ietvaros kalta viena lata sudraba piemiòas monçta "Eiropas
ûdele" (apgrozîbâ no 01.12.1999.). Latvijas Banka piedalîjâs arî British Royal Mint unikâlo
monçtu programmâ Millennium. Masterpiece Collection, izlaiþot viena lata sudraba jubilejas
monçtu pogas izskatâ (apgrozîbâ no 01.12.1999.). 1999. gadâ Latvijâ pârdots 9 900, ârzemçs –
6 600 jubilejas un piemiòas monçtu.

LATVIJAS BANKAS DARBÎBAS FINANSIÂLIE REZULTÂTI

Lai gan pasaules vçrtspapîru tirgus procentu likmju attîstîbas tendences bija nelabvç-
lîgas un parâda vçrtspapîru ienesîgums samazinâjâs, Latvijas Banka, ieguldot ârçjâs rezerves
augsti likvîdos finanðu instrumentos, guva procentu ienâkumus 22 138 tûkst. latu apjomâ
(1998. gadâ – 25 834 tûkst. latu). Veicot darîjumus iekðzemes naudas tirgû un valdîbas
vçrtspapîru otrreizçjâ tirgû, Latvijas Banka guva ienâkumus 6 096 tûkst. latu apjomâ
(1998. gadâ – 5 588 tûkst. latu).
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Procentu izdevumi 1999. gadâ bija 5 270 tûkst. latu (1998. gadâ – 5 837 tûkst. latu). Tos
galvenokârt veidoja procenti par valdîbas pieprasîjuma noguldîjumiem un termiònoguldîju-
miem.

Tâdçjâdi tîrie procentu ienâkumi 1999. gadâ bija 22 964 tûkst. latu (1998. gadâ –
25 585 tûkst. latu).

Pârskata gadâ Latvijas Banka savus izdevumus sedza ar ienâkumiem.

LATVIJAS BANKAS STRUKTÛRA

Latvijas Bankas padomes sastâvs 1999. gada beigâs bija ðâds:
– padomes priekðsçdçtâjs,
Latvijas Bankas prezidents Einars Repðe;
– Latvijas Bankas prezidenta vietnieks Ilmârs Rimðçviès;
– padomes locekïi: Harijs Buðs,

Valentîna Kolotova,
Vita Pilsuma,
Arvils Sautiòð,
Varis Zariòð,
Valentîna Zeile.

Latvijas Bankas valde 1999. gada beigâs strâdâja ðâdâ sastâvâ:
– valdes priekðsçdçtâjs Ilmârs Rimðçviès;
– valdes priekðsçdçtâja vietniece Mâra Raubiðko;
– valdes locekïi: Helmûts Ancâns,

Roberts L. Grava,
Reinis Jakovïevs,
Antonija Sileniece.

Latvijas Bankâ 1999. gada beigâs strâdâja 708 darbinieki (1998. gada beigâs – 703).
Pârskata gadâ pilnveidota Statistikas pârvaldes struktûra, lai Latvijas Banka 2000. gadâ

varçtu uzsâkt valsts maksâjumu bilances sagatavoðanu. Lai optimizçtu ar maksâjumu sistçmâm
saistîto Latvijas Bankas uzdevumu veikðanu, reorganizçta Grâmatvedîbas un norçíinu pârvalde
un Informâcijas sistçmu pârvalde un izveidota Maksâjumu sistçmu pârvalde.

LATVIJAS BANKAS PERSONÂLA APMÂCÎBA

Pârskata gadâ Latvijas Bankas darbinieki paaugstinâja profesionâlo zinâðanu lîmeni, pie-
daloties seminâros, kursos un konferencçs Latvijâ un ârvalstîs, tâ gûstot jaunâko informâciju
monetârâs politikas, makroekonomikas un monetârâs analîzes, valûtas operâciju, kredîtiestâþu
uzraudzîbas un banku grâmatvedîbas jomâ.

Pârskata gadâ angïu, vâcu un franèu valodas zinâðanas pilnveidoja 169 Latvijas Bankas
darbinieki. 236 Latvijas Bankas darbinieki padziïinâja zinâðanas datorzinîbâs un 107 – perso-
nâla vadîðanâ, saskarsmes psiholoìijâ, lietiðío sarunu vadîðanas psiholoìijâ un efektîva darba
stila veidoðanâ. Latvijas Bankas jaunie darbinieki speciâlâ seminârâ guva informâciju par
Latvijas Bankas uzdevumiem un to izpildi.
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LATVIJAS BANKAS 
1999. GADA FINANŠU PĀRSKATI 
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LATVIJAS BANKAS BILANCE  
 

AKTĪVI 
Skaid-
rojumi1 1999  1998 

ĀRZEMJU AKTĪVI  656 304  576 205 

 Zelts 4 42 215  40 651 

 Speciālās aizņēmuma tiesības  1 788  165 

 Ārvalstu konvertējamās valūtas 5 506 582  455 729 

 Starptautiskais Valūtas fonds 6 101 144  72 929 

 Starptautisko norēķinu bankas akcijas 7 988  951 

 Nekonvertējamās valūtas  276  346 

 Pārējie ārzemju aktīvi 8 3 311  5 4342 

VIETĒJIE AKTĪVI  165 104  166 112 

 Kredīti kredītiestādēm 9 63 322  52 040 

 Tranzītkredīti 10 50 110  54 344 

 Valdības vērtspapīri 11 30 156  49 416 

 Ieguldījums saistītajā uzņēmumā 12 4 726  – 

 Pamatlīdzekļi 13 15 635  9 243 

 Pārējie vietējie aktīvi 14 1 155  1 0692 
     

KOPĀ AKTĪVI  821 408  742 317 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

1 No 46. lappuses līdz 65. lappusei sniegtie skaidrojumi ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa. 
2 Ietverta aprēķinātā nepabeigto ārpusbiržas nākotnes līgumu un mijmaiņas līgumu kopējā peļņa saskaņā ar šo finanšu instrumentu 
grāmatvedības politikas maiņu. 
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(turpinājums)  (gada beigās; tūkst. latu) 

PASĪVI 
Skaid-

1999  1998 

ĀRZEMJU SAISTĪBAS  134 653  110 784 

 Starptautiskais Valūtas fonds 15 128 699  109 418 

 Ārvalstu banku noguldījumi latos  321  250 

 Nekonvertējamās valūtas  42  53 

 Pārējās ārzemju saistības 16 5 591  1 0631 

LATI APGROZĪBĀ 17 426 101  374 448 

VIETĒJĀS SAISTĪBAS  214 333  202 601 

 Kredītiestāžu noguldījumi  95 765  95 669 

 Valdības noguldījumi  110 278  101 639 

 Citu finanšu institūciju noguldījumi  4 341  1 336 

 Pārējās vietējās saistības 18 3 949  3 9571 

KAPITĀLS UN REZERVES  46 321  54 484 

 Pamatkapitāls 19 4 750  4 750 

 Rezerves kapitāls 19 2 181  2 181 

 Rīcības kapitāls 19 25 243  25 243 

 Pārvērtēšanas konts 20 13 632  21 864 

 Eiropas Savienības dāvinājums  515  446 
     

KOPĀ PASĪVI  821 408  742 317 

 

 

 

1 Ietverti aprēķinātie nepabeigto ārpusbiržas nākotnes līgumu un mijmaiņas līgumu kopējie zaudējumi saskaņā ar šo finanšu 
instrumentu grāmatvedības politikas maiņu. 

     

ĀRPUSBILANCES POSTEŅI 24, 25    
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LATVIJAS BANKAS PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 
 

(tūkst. latu) 

 Skaid-
rojumi 1999  1998 

PROCENTU IENĀKUMI     

Ārzemju operācijas     

 Procenti par noguldījumiem ārvalstu bankās 
 un citās ārvalstu finanšu institūcijās 

 
3 618  2 245 

 Ienākumi par vērtspapīriem  18 384  23 418 

 Starptautisko norēķinu bankas akciju dividendes   125  119 

 Pārējie ienākumi  11  52 

KOPĀ par ārzemju operācijām  22 138  25 834 

Vietējās operācijas     

 Procenti par kredītiem kredītiestādēm  2 605  1 024 

 Procenti par tranzītkredītiem  1 664  1 778 

 Ienākumi par valdības vērtspapīriem  1 742  2 750 

 Pārējie ienākumi  85  36 

KOPĀ par vietējām operācijām  6 096  5 588 

PROCENTU IZDEVUMI     

Ārzemju operācijas     

 Procenti par noguldījumiem  33  363 

 Pārējie izdevumi  367  361 

Vietējās operācijas     

 Procenti par kredītiestāžu noguldījumiem  526  59 

 Procenti par valdības noguldījumiem  4 344  5 054 

KOPĀ par vietējām operācijām  4 870  5 113 
     

TĪRIE PROCENTU IENĀKUMI  22 964  25 585 

KOPĀ par ārzemju operācijām  400  724 



43 

 
 

(turpinājums) 

 
 

(tūkst. latu) 

 Skaid-
rojumi 1999  1998 

SPECIĀLIE UZKRĀJUMI 21 10 748  3 000 

CITI BANKAS DARBĪBAS IENĀKUMI 22 3 884  482 

CITI BANKAS DARBĪBAS IZDEVUMI     

 Darba algas un pārējie maksājumi  
 personālam 

 
7 515  6 578 

 Sociālās apdrošināšanas izdevumi  1 799  1 395 

 Banknošu drukāšanas un monētu kalšanas  
 izdevumi 

 
311  310 

 Pamatlīdzekļu nolietojums  1 424  1 470 

 Renovācijas un remonta izdevumi  1 371  2 280 

 Pārējie bankas darbības izdevumi  3 680  3 299 

KOPĀ citi bankas darbības izdevumi  16 100  15 332 

PEĻŅA PIRMS SADALES  –  7 735 

PEĻŅAS SADALE     

 Pamatkapitāls  –  295 

 Rezerves kapitāls  –  774 

 Rīcības kapitāls  –  6 666 
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LATVIJAS BANKAS ATZĪTĀS PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU 
PĀRSKATS 

 

(tūkst. latu) 

  1999  1998 

PĀRVĒRTĒŠANAS REZULTĀTS     

 Zelta un Starptautisko norēķinu bankas akciju 
 tirgus vērtības pieaugums/samazinājums (–) 

 
1 618  –2 590 

 Finanšu instrumentu tirgus vērtības pieaugums/
 samazinājums (–) 

 
–5 737  3 791 

 Aktīvu un pasīvu ārvalstu valūtās pārvērtēšanas 
 rezultāts 

 
–4 113  –50 

TĪRAIS PĀRVĒRTĒŠANAS REZULTĀTS  –8 232  1 151 

PEĻŅA PIRMS SADALES  –  7 735 
     

KOPĀ  –8 232  8 886 
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LATVIJAS BANKAS NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS 
 

(tūkst. latu) 

 Skaid-
rojumi 1999 1998 

Neto naudas un tās ekvivalentu ieplūde  
pamatdarbības rezultātā 23 (1) 53 035 31 472 

Noguldījumu garantiju fondā ieskaitītie naudas 
līdzekļi  – –500 

Ieguldījums saistītajā uzņēmumā 12 –15 474 – 

Pamatlīdzekļu iegāde  –7 833 –4 446 

Starptautiskā Valūtas fonda aizdevuma  
samaksa  –8 841 –14 716 

Neto naudas un tās ekvivalentu ieplūde 23 (2) 20 887 11 810 

 
 
Latvijas Bankas valde 2000. gada 9. martā apstiprināja šos finanšu pārskatus, kas sniegti no 
40. lappuses līdz 65. lappusei. 

 
 
 
LATVIJAS BANKAS VALDE  
 
 
I. Rimšēvičs 
M. Raubiško 
H. Ancāns  R. L. Grava R. Jakovļevs A. Sileniece 
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LATVIJAS BANKAS FINANŠU PĀRSKATU SKAIDROJUMI 
 
1. IZVEIDE UN PAMATDARBĪBA 
Latvijas Banka ir dibināta 1990. gada 31. jūlijā. Latvijas Banka darbojas saskaņā ar li-

kumu "Par Latvijas Banku", un tās pamatuzdevumi ir šādi: 
– noteikt un īstenot monetāro politiku, kontrolējot apgrozībā esošās naudas apjomu; 
– veicināt brīvu konkurenci un finanšu sistēmas stabilitāti; 
– izsniegt kredītiestādēm licences kredītiestādes darbībai un veikt kredītiestāžu uz-

raudzību; 
– emitēt nacionālo valūtu – banknotes un monētas; 
– organizēt un nodrošināt starpbanku maksājumu sistēmas darbību un veicināt mak-

sājumu sistēmu raitu darbību Latvijā.  
 
2. RISKA PĀRVALDĪŠANA 
Galvenie ar Latvijas Bankas darbību saistītie riski ir finanšu un pamatdarbības risks, kas 

rodas Latvijas Bankas darbības rezultātā, kura saistīta ar tās atbildību par monetāro un 
finanšu stabilitāti valstī. Tādēļ Latvijas Banka ir izstrādājusi sistēmu šo risku identificēšanai, 
uzraudzīšanai un vadīšanai. Šo risku pārvaldīšanas sistēmu ir apstiprinājusi Latvijas Bankas 
valde, bet par tās lietojumu atbilstoši Latvijas Bankas padomes noteiktajām vadlīnijām un 
principiem ir atbildīga attiecīgās darbības jomas vadība. Sistēma nepārtraukti tiek 
pilnveidota, ievērojot tirgus un pamatdarbības attīstību, un to regulāri pārskata iekšējās 
revīzijas dienests. 

 
PROCENTU LIKMJU UN ĀRVALSTU VALŪTAS RISKS 
Savā darbībā Latvijas Banka ir pakļauta galvenokārt tādam procentu likmju riskam, kas 

rodas no iespējamām negatīvām to procentu maksājumu pārmaiņām, kurus banka saņem par 
saviem ārzemju un vietējiem aktīviem un maksā par savām vietējām saistībām. 

Latvijas Banka īsteno atbilstošas politikas, lai mazinātu pakļautību procentu likmju 
riskam. Procentu likmju riska vadīšanai Latvijas Bankas padome un Ieguldījumu komiteja, 
kuras sastāvā ir bankas vadības pārstāvji, ir noteikušas atbilstošus ilguma (duration) iero-
bežojumus ar ieguldījumiem saistītajai Latvijas Bankas darbībai. Riska kontroles daļa katru 
dienu saskaņā ar šiem ierobežojumiem uzrauga ar Latvijas Bankas darbību saistīto procentu 
likmju risku. 

Lai izvairītos no zaudējumiem, kas rodas no negatīvām valūtas maiņas kursu pārmai-
ņām, Riska kontroles daļa nepārtraukti uzrauga, vai banka ievēro ārvalstu valūtas pozīciju 
ierobežojumus. 

 
KREDĪTRISKS 
Latvijas Banka ir pakļauta kredītriskam galvenokārt tāpēc, ka tā iekšzemes kredītie-

stādēm izsniedz īstermiņa kredītus, veic ieguldījumus ārvalstu parāda vērtspapīros un veic 
naudas un zelta īstermiņa noguldījumus. 

Iekšzemes kredītiestādēm izsniegtie īstermiņa kredīti ir pilnīgi nodrošināti ar Latvijas 
valdības parāda vērtspapīriem un citiem likvīdiem aktīviem, kuru vērtību regulāri uzrauga 
vadība. 

Kredītrisks, kas saistīts ar ieguldījumiem ārvalstu parāda vērtspapīros un naudas un  
zelta īstermiņa noguldījumos, tiek novērtēts, balstoties uz starptautisko kredītreitingu 
aģentūru Fitch IBCA, Standard & Poor's un Moody's noteiktajiem kredītreitingiem. Lai 
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mazinātu bankas pakļautību kredītriskam, kas saistīts ar ārzemju operācijām, Riska kontroles 
daļa katru dienu uzrauga, vai Latvijas Banka ievēro ieguldījumu ierobežojumus, kas noteikti 
attiecīgajai valstij. 

 
PAMATDARBĪBAS RISKS 
Latvijas Bankas darbība ir saistīta ar pamatdarbības risku, kas var radīt negaidītus 

zaudējumus, kuru cēlonis ir cilvēku kļūdas, informācijas sistēmu darbības traucējumi, 
krāpšana vai nepietiekama iekšējā kontrole un procedūras. Katras darbības jomas vadība ir 
atbildīga par to, lai pamatdarbības riski tiktu detalizēti vadīti. Latvijas Banka uztur darbības 
turpināšanai ārkārtas situācijā nepieciešamos resursus.  

 
3. GALVENĀS GRĀMATVEDĪBAS POLITIKAS  
Šajā skaidrojumā sniegts finanšu pārskatu sagatavošanā izmantoto nozīmīgāko Latvijas 

Bankas grāmatvedības politiku īss apraksts. Ja vien nav citas norādes, attiecīgās grā-
matvedības politikas konsekventi lietotas 1999. un 1998. gada finanšu pārskatā. 

 
PĀRSKATU SAGATAVOŠANAS PRINCIPI 
Finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar sākotnējās pašizmaksas grāmatvedības principu, 

kas lietots, ietverot skaidrojumos norādīto atsevišķu aktīvu un saistību pārvērtēšanu.  
 
ĀRVALSTU VALŪTU NOVĒRTĒJUMS 
Darījumi ārvalstu valūtās grāmatoti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā attiecīgās ārvalstu 

valūtas kursa darījuma dienā. Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtās izteikti latos pēc 
Latvijas Bankas noteiktā ārvalstu valūtu kursa gada beigās. Peļņa vai zaudējumi, kas 
radušies, monetāros aktīvus un saistības ārvalstu valūtās pārrēķinot latos, ietverti bilances 
postenī "Pārvērtēšanas konts".  

 
FINANŠU AKTĪVU UN SAISTĪBU PATIESĀ VĒRTĪBA 
Patiesā vērtība ir naudas summa, par kādu finanšu aktīvu iespējams apmainīt vai finanšu 

saistības iespējams dzēst darījumā starp labi informētām un ieinteresētām personām, kas nav 
finansiāli saistītas. Ja finanšu aktīvu vai finanšu saistību patiesā vērtība būtiski atšķiras no 
bilancē uzrādītās vērtības, šo aktīvu un saistību patiesā vērtība atsevišķi parādīta finanšu 
pārskatu skaidrojumos.  

 
FINANŠU AKTĪVU UN SAISTĪBU MIJIESKAITE 
Finanšu aktīvu un saistību mijieskaite veikta un finanšu pārskatos tīrais atlikums uz-

rādīts tikai tad, ja iepriekš noslēgts līgums par finanšu aktīvu un saistību mijieskaiti vai 
paredzēta vienlaicīga attiecīgo aktīvu atsavināšana un saistību dzēšana.  

 
ZELTS 
Zelta rezerves bilancē parādītas to tirgus vērtībā. Zelta rezervju pārvērtēšanas rezultātā 

aprēķinātā peļņa vai zaudējumi ietverti pārvērtēšanas kontā. 
 
FINANŠU INSTRUMENTI ĀRVALSTU VALŪTĀS 
Finanšu instrumenti ārvalstu valūtās novērtēti to tirgus vērtībā. Pārvērtēšanas rezultātā 

aprēķinātā peļņa vai zaudējumi ietverti pārvērtēšanas kontā. Tirgus vērtības korekcija 
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grāmatota no pārvērtēšanas konta uz peļņas un zaudējumu aprēķinu pēc finanšu instrumentu 
atsavināšanas. 

Latvijas Banka veic darījumus ar ārpusbiržas ārvalstu valūtas maiņas nākotnes līgu-
miem, valūtas un procentu likmju mijmaiņas līgumiem un biržās tirgotajiem procentu nā-
kotnes līgumiem, kas ietverti ārpusbilances kontos. Pēc šo atvasināto finanšu instrumentu 
atzīšanas un novērtēšanas attiecīgos finanšu aktīvus un saistības regulāri pārvērtē un uzrāda 
to patiesajā vērtībā. Finanšu aktīvu un saistību patieso vērtību nosaka, pamatojoties uz tirgus 
cenām vai diskontētajām naudas plūsmām. 

Ārpusbiržas ārvalstu valūtas maiņas nākotnes līgumu un valūtas un procentu likmju 
mijmaiņas līgumu patiesās vērtības pārmaiņu rezultātā aprēķinātā peļņa vai zaudējumi ietverti 
pārvērtēšanas kontā. Biržā tirgoto procentu nākotnes līgumu patiesās vērtības pārmaiņu 
rezultātā iegūtā peļņa vai zaudējumi iekļauti peļņas un zaudējumu aprēķinā attiecīgo norēķinu 
veikšanas brīdī. 

 
KREDĪTI KREDĪTIESTĀDĒM UN UZKRĀJUMI KREDĪTU VĒRTĪBAS  

SAMAZINĀJUMAM 
Kredītiestādēm izsniegtie kredīti uzrādīti bilancē, no pamatsummas atskaitot speciālos 

uzkrājumus kredīta vērtības samazinājumam. 
Kredītiestādēm izsniegtos kredītus regulāri pārvērtē un atbilstoši vadības vērtējumam 

par kredīta vērtības samazinājumu izveido speciālos uzkrājumus kredīta vērtības samazi-
nājumam, tiklīdz aktīva atgūšana ir atzīta par apšaubāmu. Uzkrājumi kredīta vērtības sa-
mazinājumam ir iekļauti peļņas un zaudējumu aprēķinā kā speciālie uzkrājumi. Kredīt-
iestādēm izsniegtie kredīti tiek uzrādīti bilancē līdz to atgūšanas vai norakstīšanas brīdim. 
Kredītu atlikumus noraksta tikai tad, kad veikti visi nepieciešamie likumīgie pasākumi, lai tos 
atgūtu, un noteikts galīgais zaudējumu apjoms. 

 
LATVIJAS VALDĪBAS VĒRTSPAPĪRI 
Latvijas Bankas īpašumā ir Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmes un obligācijas. 
Līdz 1999. gada 31. martam Latvijas Bankas īpašumā esošās Latvijas valsts iekšējā 

aizņēmuma obligācijas bilancē atspoguļotas to iegādes vērtībā. Latvijas Banka mainīja 
Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma obligāciju novērtēšanas politiku, un kopš 1999. gada 
1. aprīļa obligācijas atspoguļotas bilancē, to iegādes vērtībai pieskaitot amortizēto diskontu 
vai atskaitot amortizēto prēmiju. Šīs grāmatvedības politikas maiņas tīrais rezultāts nav 
būtisks.  

Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmes bilancē atspoguļotas, to iegādes vērtībai 
pieskaitot amortizēto diskontu. 

Latvijas valdības vērtspapīru diskonta vai prēmijas summu lineāri amortizē, amortizā-
ciju iekļaujot procentu ienākumos. Amortizācijas periods ilgst no vērtspapīra iegādes brīža 
līdz tā dzēšanas termiņam. Procentu ienākumi no Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma obli-
gācijām atzīti par procentu ienākumiem saskaņā ar uzkrāšanas principu. 

 
LĪGUMI PAR VĒRTSPAPĪRU PĀRDOŠANU AR ATPIRKŠANU 
Līgumi par vērtspapīru pārdošanu ar atpirkšanu atspoguļoti kā finansēšanas darījumi. 

Vērtspapīri, kas pārdoti saskaņā ar līgumiem par pārdošanu ar atpirkšanu, uzrādīti Latvijas 
Bankas bilancē. Pārdošanas rezultātā saņemtie naudas līdzekļi atspoguļoti bilancē kā saistības 
pret vērtspapīru pircēju. Vērtspapīri, kas nopirkti saskaņā ar līgumiem par pirkšanu ar 
atpārdošanu, nav uzrādīti Latvijas Bankas bilancē. Pirkšanas rezultātā samak- 
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sātie naudas līdzekļi uzrādīti Latvijas Bankas bilancē kā noguldījumi ārvalstu bankās un  
citās ārvalstu finanšu institūcijās vai kā aizdevumi iekšzemes kredītiestādēm. 

Starpība starp pārdošanas un atpirkšanas cenu uzrādīta peļņas un zaudējumu aprēķi- 
nā kā procentu ienākumi vai procentu izdevumi attiecīgā līguma darbības laikā. 

 
IEGULDĪJUMS SAISTĪTAJĀ UZŅĒMUMĀ 
1999. gada augustā Latvijas Banka nodibināja meitasuzņēmumu Latvijas Bankas bez-

peļņas organizāciju SIA "Rīgas Komercbankas rehabilitācijas aģentūra", kurā tai pieder 
100% kapitāla. Meitasuzņēmums dibināts ar vienu mērķi – palīdzēt restrukturēt Latvijas 
Republikā reģistrētu kredītiestādi. 1999. gada oktobrī šis īpašajam nolūkam izveidotais 
meitasuzņēmums iegādājās 6.6% no a/s "Rīgas Komercbanka" (kopš 1999. gada 13. oktobra 
– a/s "Pirmā Latvijas Komercbanka") akciju kapitāla. Latvijas Bankas meitasuzņē- 
mums neveic citu darbību. 

6.6% ieguldījumam kredītiestādē ir piesaistīti 37% balsstiesību, un tas Latvijas Bankai 
ļauj netieši, izmantojot meitasuzņēmumu, būtiski ietekmēt, bet ne kontrolēt attiecīgās 
kredītiestādes darbību. Šis ieguldījums tika veikts tikai tādēļ, lai palīdzētu restrukturēt kre-
dītiestādi, un to paredzēts atsavināt tuvākajā nākotnē. 

Meitasuzņēmums nav konsolidēts šajā finanšu pārskatā. Tā kā meitasuzņēmums iz-
veidots īpašam nolūkam, Latvijas Banka uzskata, ka ir jāatspoguļo tikai tā ieguldījums kre-
dītiestādē. Lai gan šis ieguldījums rada iespēju būtiski ietekmēt kredītiestādes darbību, tas 
uzrādīts iegādes vērtībā, ietverot pastāvīgo ieguldījuma vērtības samazinājumu, jo šo ie-
guldījumu paredzēts atsavināt tuvākajā nākotnē. 

 
PAMATLĪDZEKĻI 
Pamatlīdzekļi grāmatoti saskaņā ar to sākotnējo pašizmaksu, no kuras atskaitīts uzkrātais 

nolietojums. Ja nepārejošu apstākļu dēļ pamatlīdzekļa patiesā vērtība kļuvusi mazāka par 
bilancē uzrādīto vērtību, bilancē uzrādītā pamatlīdzekļa vērtība samazināta līdz tā patiesajai 
vērtībai.  

Nolietojums aprēķināts novērtētajā pamatlīdzekļa lietderīgās izmantošanas laikā pēc 
lineārās metodes. Būvniecības stadijā esošajiem pamatlīdzekļiem un mākslas darbiem no-
lietojums nav rēķināts. Nolietojums aprēķināts atbilstoši šādām gada likmēm: 

 ēkām   – 1–3%; 
 mēbelēm un biroja iekārtām – 10%; 
 mēbelēm un biroja iekārtām – 10%; 
 transportlīdzekļiem  – 20%; 
 skaitļošanas iekārtām un informācijas sistēmām – 20%. 
 Ar lokālo datoru programmatūru izstrādi saistītās izmaksas atzītas par izdevumiem to 

rašanās brīdī. Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remonta izdevumi ietverti peļņas un zaudējumu 
aprēķinā to rašanās brīdī. 

 
ZELTA APGROZĪBAS MONĒTAS 
Latvijas Bankas glabātavā esošās 999. raudzes zelta apgrozības monētas uzrādītas bi-

lances postenī "Pārējie vietējie aktīvi", jo to nominālvērtību nodrošina monētās esošais zelts. 
Šīs monētas bilancē atspoguļotas tajās esošā zelta tirgus vērtībā. 

Emitētās zelta apgrozības monētas norakstītas no bilances to emisijas brīdī. Apgrozībā 
esošās monētas atspoguļotas atsevišķā ārpusbilances postenī, bet nav ietvertas bilances 
postenī "Lati apgrozībā", jo to nominālvērtību nodrošina monētās esošais zelts. 
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NAUDA UN TĀS EKVIVALENTI 
Naudas plūsmas pārskatā nauda un tās ekvivalenti ietver ārvalstu konvertējamo valūtu 

kasē, īstermiņa noguldījumus ārvalstu bankās un citās ārvalstu finanšu institūcijās, atskaitot 
saistības pret iekšzemes kredītiestādēm, ja šo saistību atlikušais termiņš nepārsniedz 
90 dienu. 

 
PROCENTU IENĀKUMI UN IZDEVUMI 
Procentu ienākumi un izdevumi, kas radušies no ieguldījumiem vērtspapīros, kredī-

tiem un noguldījumiem, atzīti peļņas un zaudējumu aprēķinā saskaņā ar uzkrāšanas prin-
cipu. 

 
KOMISIJAS UN PĀRĒJIE MAKSĀJUMI PAR PAKALPOJUMIEM 
Komisijas un pārējie maksājumi par pakalpojumiem atzīti peļņas un zaudējumu aprēķinā 

to rašanās brīdī. 
 
BANKNOŠU DRUKĀŠANAS UN MONĒTU KALŠANAS IZDEVUMI 
Banknošu drukāšanas un monētu kalšanas izdevumi atzīti peļņas un zaudējumu aprēķinā 

to rašanās brīdī. 
 
4. ZELTS 
1999. gada un 1998. gada beigās Latvijas Bankas zelta rezerves bija izvietotas zelta 

īstermiņa noguldījumos. 
Zelta rezervju pārmaiņas 1999. gadā bija šādas. 
 

 
5. ĀRVALSTU KONVERTĒJAMĀS VALŪTAS 
Latvijas Bankas ārzemju aktīvi ārvalstu konvertējamās valūtās ieguldīti galvenokārt 

ārvalstu bankās un citās ārvalstu finanšu institūcijās naudas noguldījumu un augsti likvīdu 
vērtspapīru veidā. 

Ienākumus nesošo parāda vērtspapīru vērtībā ietverti vērtspapīru iegādes brīdī uzkrātie 
procenti un pēc šo vērtspapīru iegādes uzkrātie procentu ienākumi (6 618 tūkst. latu 
1999. gada beigās un 6 394 tūkst. latu 1998. gada beigās). 

 

 Trojas unces Tūkst. latu 

1998. gada 31. decembrī 249 345 40 651 

Neto pārmaiņas zelta noguldīšanas un noguldījumu 
izņemšanas rezultātā –86 –17 

Zelta pārvērtēšanas rezultāts – 1 581 

1999. gada 31. decembrī 249 259 42 215 
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Latvijas Bankas bilances posteņa "Ārvalstu konvertējamās valūtas" sadalījums gada 
beigās bija šāds. 

 

Latvijas Bankas bilances posteņa "Ārvalstu konvertējamās valūtas" dalījums pa finanšu 
instrumenta emitentu valstīm gada beigās bija šāds. 

 

6. STARPTAUTISKAIS VALŪTAS FONDS 
Latvijas Republikas kvota Starptautiskajā Valūtas fondā (SVF), kura nodrošināta ar 

Latvijas valdības parādzīmēm, ir izteikta XDR un atspoguļota bilances aktīvos. Bilances 
pasīvos uzrādīti SVF turējumi latos (sk. 15. skaidrojumu). 

1999. gadā Latvijas Republika palielināja kvotu SVF. Tādējādi Latvijas Republikas 
kvota SVF, kas nodrošināta ar Latvijas valdības parādzīmēm, palielinājās par 35 283 tūkst. 
XDR un 1999. gada beigās bija 126 478 tūkst. XDR (101 144 tūkst. latu). 

1999. gada 31. decembrī Latvijas Republikas kopējā kvota SVF bija 126 800 tūkst. 
XDR (1998. gada 31. decembrī – 91 500 tūkst. XDR). 

 
7. STARPTAUTISKO NORĒĶINU BANKAS AKCIJAS 
Latvijas Bankai pieder 1 000 Starptautisko norēķinu bankas akciju. Akcijas ir izteiktas 

zelta ekvivalentā (5 834 Trojas unces). 

  (tūkst. latu) 

 1999 1998 

Ārvalstu valdību parāda vērtspapīri 226 657 237 305 

Ārvalstu banku parāda vērtspapīri 99 280 56 267 

Ārvalstu uzņēmumu parāda vērtspapīri 64 736 64 621 

Pārējie parāda vērtspapīri 31 391 39 190 

Īstermiņa noguldījumi ārvalstu bankās un citās ārvalstu 
finanšu institūcijās 81 660 56 527 

Ārvalstu valūta kasē 2 858 1 819 

Kopā 506 582 455 729 

  (%) 

 1999 1998 

Eiropas Savienība 56 57 

Amerikas Savienotās Valstis 29 32 

Japāna 3 2 

Pārējās valstis 5 5 

Starptautiskās institūcijas 7 4 

Kopā 100 100 
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Zelta tirgus vērtības pārmaiņu rezultātā Latvijas Bankai piederošo Starptautisko no-
rēķinu bankas akciju vērtība 1999. gada laikā palielinājās par 37 tūkst. latu. 

 
8. PĀRĒJIE ĀRZEMJU AKTĪVI 
Pārējo ārzemju aktīvu sadalījums gada beigās bija šāds. 

9. KREDĪTI KREDĪTIESTĀDĒM 
Latvijas Republikā reģistrētajām kredītiestādēm izsniegto kredītu sadalījums gada 

beigās bija šāds. 

 

10. TRANZĪTKREDĪTI 
Latvijas Banka darbojas kā Latvijas Republikas valdības aģents no dažādām starp-

tautiskajām institūcijām saņemto līdzekļu sadalē. Šie līdzekļi tiek izmantoti, lai finansētu 
valsts īpašumā esošos uzņēmumus un atbalstītu valsts ieguldījumu programmas. Tā kā 
Latvijas Banka ir pakļauta valūtas riskam, kas saistīts ar šiem līdzekļiem, tranzītkredīti un 
attiecīgie resursi ir iekļauti bilancē. Latvijas Banka nav pakļauta ar tranzītkredītiem saistītam 
kredītriskam. 

 

  (tūkst. latu) 

 1999 1998 

Uzkrātie procentu ienākumi par noguldījumiem 
ārvalstu bankās un citās ārvalstu finanšu institūcijās 848 776 

Zelts ārvalstu kaltuvē – 1 130 

Aprēķinātā ar nerezidentiem noslēgto nepabeigto 
ārpusbiržas nākotnes līgumu un mijmaiņas līgumu 
kopējā peļņa 2 249 3 502 

Pārējie ārzemju aktīvi 214 26 

Kopā 3 311 5 434 

  (tūkst. latu) 

 1999 1998 

Repo kredīti 52 182 20 246 

Lombarda kredīti – 19 500 

Refinansēšanas kredīti 11 000 12 000 

Ilgtermiņa kredīti – 198 

Kredīti, kas izsniegti Eiropas Savienības  
dāvinājuma ietvaros 140 96 

Kopā 63 322 52 040 
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11. VALDĪBAS VĒRTSPAPĪRI 
Latvijas Bankai gada beigās piederēja šādi Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērts-

papīri. 

 
12. IEGULDĪJUMS SAISTĪTAJĀ UZŅĒMUMĀ 
1999. gada augustā Latvijas Banka nodibināja meitasuzņēmumu Latvijas Bankas 

bezpeļņas organizāciju SIA "Rīgas Komercbankas rehabilitācijas aģentūra", kurā tai pieder 
100% kapitāla. Meitasuzņēmums nodibināts ar vienu mērķi – palīdzēt restrukturēt Latvijas 
Republikā reģistrētu kredītiestādi. 1999. gada oktobrī šis īpašajam nolūkam izvei- 
dotais meitasuzņēmums iegādājās 6.6% no a/s "Rīgas Komercbanka" (kopš 1999. gada 
13. oktobra – a/s "Pirmā Latvijas Komercbanka") akciju kapitāla. Ieguldījumu paredzēts 
atsavināt tuvākajā nākotnē. Ieguldījuma sākotnējā pašizmaksa bija 15 474 tūkst. latu. 

1999. gada finanšu pārskatos izveidots 10 748 tūkst. latu uzkrājums šā īstermiņa iegul-
dījuma vērtības samazinājumam, kas uzskatāms par ilglaicīgu. Ieguldījuma vērtības sama-
zinājuma rezultāts atspoguļots peļņas un zaudējumu aprēķinā kā speciālais uzkrājums. 
1999. gada beigās bilancē uzrādītā ieguldījuma vērtība bija 4 726 tūkst. latu. 

  (tūkst. latu) 

Vērtspapīru atlikušais dzēšanas termiņš 1999 1998 

Līdz 1 mēnesim 4 830 3 995 

No 1 līdz 3 mēnešiem 3 215 6 968 

No 3 līdz 6 mēnešiem 16 924 12 313 

No 6 līdz 12 mēnešiem 5 187 13 788 

Ilgāks par 1 gadu – 12 352 

Kopā 30 156 49 416 



54 

13. PAMATLĪDZEKĻI 
Pamatlīdzekļu pārmaiņas 1999. gadā bija šādas. 

 

    

 Būvniecība  Ēkas  Mēbeles  
un biroja  
iekārtas 

Pārējie  
 

Kopā 

1998. gada 31. decembrī      

Pašizmaksa 2 217 3 158 5 322 2 407 14 098 

Uzkrātais nolietojums – –220 –2 740 –1 214 –4 855 

Atlikusī pamatlīdzekļu 
vērtība 2 217 2 938 2 582 1 193 9 243 

1999. gadā      

(tūkst. latu)  

Trans-
portlī-
dzekļi 

 

994 

–681 

313 

 

Pieaugums 6 242 457 775 98 261 7 833 

Atsavinātie pamatlīdzekļi – – –120 –110 –72 –302 

Pašizmaksas neto pārmaiņas 6 242 457 655 –12 189 7 531 

Nolietojums – –81 –818 –121 –404 –1 424 

Atsavināto pamatlīdzekļu 
nolietojums – – 111 110 64 285 

Uzkrātā nolietojuma neto 
pārmaiņas – –81 –707 –11 –340 –1 139 

1999. gada 31. decembrī       

Pašizmaksa 8 459 3 615 5 977 982 2 596 21 629 

Uzkrātais nolietojums – –301 –3 447 –692 –1 554 – 5 994 

Atlikusī pamatlīdzekļu 
vērtība 8 459 3 314 2 530 290 1 042 15 635 



55 

14. PĀRĒJIE VIETĒJIE AKTĪVI 
Pārējo vietējo aktīvu sadalījums gada beigās bija šāds. 

 
15. STARPTAUTISKAIS VALŪTAS FONDS 
1999. gadā Latvijas Banka samaksāja SVF resursu rezerves vienošanās ietvaros pie-

šķirto kredītu. Tādējādi 1999. gada beigās saistības pret SVF veidoja Sistēmiskās pārveides 
fonda kredīts un SVF turējumi latos (sk. 6. skaidrojumu). 

Sistēmiskās pārveides fonda kredīts izsniegts Latvijas Republikai, lai veicinātu valdī- 
bas ekonomikas un finanšu programmas īstenošanu. Tas samaksājams pa daļām līdz 
2004. gada jūlijam. 

1999. gadā saistības pret SVF mainījās šādi. 

   

 Kredīts re-
sursu rezer-

ves vienoša-
nās ietvaros 

Sistēmiskās 
pārveides  

fonda  
kredīts 

Turējumi 
latos 

Kopā 

1998. gada 31. decembrī 2 744 33 537 73 137 109 418 

Turējumu latos pieaugums – – 28 215 28 215 

Samaksa –2 744 –6 097 – –8 841 

1999. gada 31. decembrī – 27 440 101 259 128 699 

(tūkst. latu) 

Pārvērtēšanas rezultāts – – –93 –93 

  (tūkst. latu) 

 1999 1998 

Zelta apgrozības monētas glabātavā 416 4 

Uzkrātie procentu ienākumi par Latvijas valdības 
obligācijām 154 286 

Pārējie uzkrātie procentu ienākumi 283 102 

Aprēķinātā ar rezidentiem noslēgto nepabeigto  
valūtas mijmaiņas līgumu kopējā peļņa 16 309 

Pārējie vietējie aktīvi 286 368 

Kopā 1 155 1 069 
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16. PĀRĒJĀS ĀRZEMJU SAISTĪBAS 
Pārējo ārzemju saistību sadalījums gada beigās bija šāds. 

 

17. LATI APGROZĪBĀ 
Gada beigās apgrozībā bija šādas latu (Ls) un santīmu (s) naudas zīmes. 
 

Nominālvērtība Summa (tūkst. latu) Skaits (tūkst.) Īpatsvars (%) 

 1999 1998 1999 1998 1999 1998 

Banknotes       
Ls 500 20 262 6 269 41 13 4.8 1.7 
Ls 100 60 491 47 434 605 474 14.2 12.7 
Ls 50 55 501 57 040 1 110 1 141 13.0 15.2 
Ls 20 132 331 108 089 6 617 5 404 31.1 28.9 
Ls 10 86 598 86 874 8 660 8 687 20.3 23.2 
Ls 5 48 375 47 764  9 675 9 553 11.4 12.7 
Pavisam banknotes 403 558 353 470 – – 94.8 94.4 
Monētas       
Ls 2 6 196 5 826 3 098 2 913 1.4 1.5 
Ls 1 7 137 6 366 7 137 6 366 1.7 1.7 
 50 s 3 695 3 590 7 390 7 180 0.9 1.0 
 20 s 1 768 1 733 8 840 8 662 0.4 0.5 
 10 s 1 182 1 138 11 826 11 380 0.3 0.3 
 5 s 870 776 17 399 15 520 0.2 0.2 
 2 s 666 589 33 318 29 470 0.1 0.2 
 1 s 594 521 59 381 52 127 0.1 0.1 
Kopā 22 108 20 539 – – 5.1 5.5 
Jubilejas monētas       
Ls 100 302 306 3 3 0.1 0.1 
Ls 10 133 133 13 13 0.0 0.0 
Kopā  435 439 – – 0.1 0.1 

Pavisam lati  
apgrozībā 426 101 374 448 – – 100.0 100.0 

Pavisam monētas 22 543 20 978 – – 5.2 5.6 

  (tūkst. latu) 

 1999 1998 

Aprēķinātie ar nerezidentiem noslēgto nepabeigto ārpusbiržas 
nākotnes līgumu un mijmaiņas līgumu kopējie zaudējumi 5 089 894 

Pārējās ārzemju saistības 502 169 

Kopā 5 591 1 063 
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1999. gadā Latvijas Banka turpināja emitēt 999. raudzes zelta apgrozības monētas ar 
100 latu nominālvērtību. Apgrozībā esošo monētu kopējā nominālvērtība pieauga no 
670 tūkst. latu 1998. gada beigās līdz 1 534 tūkst. latu 1999. gada beigās. Šīs apgrozībā eso-
šās monētas nav ietvertas bilances postenī "Lati apgrozībā", jo to nominālvērtību nodrošina 
monētās esošais zelts. 

 
18. PĀRĒJĀS VIETĒJĀS SAISTĪBAS 
Pārējo vietējo saistību sadalījums gada beigās bija šāds. 

 

19. PAMATKAPITĀLS, REZERVES KAPITĀLS UN RĪCĪBAS KAPITĀLS 
Likums "Par Latvijas Banku" nosaka, ka Latvijas Bankas pamatkapitālam jāsasniedz 

25 milj. latu. 
Pamatkapitālu veido valsts piešķirtie līdzekļi un Latvijas Bankas peļņas atskaitījumi. 

Rezerves kapitālu veido iespējamo zaudējumu segšanai, katru gadu atskaitot 10% no bankas 
peļņas, līdz tas sasniedz ceturto daļu no pamatkapitāla. 1999. gada 24. novembrī spēkā 
stājušies grozījumi likumā "Par Latvijas Banku" nosaka, ka Latvijas Banka ieskaita valsts 
ieņēmumos pārskata gadā iegūtās peļņas daļu, kura aprēķināta, piemērojot likumā "Par 
uzņēmumu ienākuma nodokli" rezidentiem noteikto nodokļa likmi. 1999. gada beigās spēkā 
esošā Latvijas Republikas rezidentiem noteiktā uzņēmumu ienākuma nodokļa likme bija 
25%. 

Rīcības kapitālu veido Latvijas Bankas peļņas atlikuma ieskaitījumi pēc iepriekšminēto 
atskaitījumu izdarīšanas rezerves kapitālā un valsts ieņēmumos. Rīcības kapitālu Latvijas 
Banka izmanto būvniecībai un pamatlīdzekļu iegādei. 

 
 
 

  (tūkst. latu) 

 1999 1998 

Uzkrātie procentu izdevumi par valdības noguldījumiem 380 710 

Pārējie uzkrātie izdevumi 2 302 2 008 

Aprēķinātie ar rezidentiem noslēgto nepabeigto valūtas 
mijmaiņas līgumu kopējie zaudējumi 400 207 

Nodokļu saistības 47 297 

Pārējās vietējās saistības  820 735 

Kopā 3 949 3 957 
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20. PĀRVĒRTĒŠANAS KONTS 
Pārvērtēšanas konta pārmaiņas 1999. gadā bija šādas. 

 
21. SPECIĀLIE UZKRĀJUMI 
Gada laikā izveidoti šādi speciālie uzkrājumi. 
 

22. CITI BANKAS DARBĪBAS IENĀKUMI 
Citu bankas darbības ienākumu sadalījums bija šāds. 

  (tūkst. latu) 

 1999 1998 

Ieguldījuma saistītajā uzņēmumā vērtības 
samazinājumam 10 748 – 

Kredītiestādēm izsniegtajiem kredītiem – 3 000 

Kopā 10 748 3 000 

  (tūkst. latu) 

 1999 1998 

Speciālo uzkrājumu samazinājums sakarā ar 
attiecīgo aktīvu atgūšanu 3 000 – 

Pārējie bankas darbības ienākumi 884 482 

Kopā 3 884 482 

  (tūkst. latu) 

 Zelta un  
Starptautisko 

norēķinu  
bankas akciju 
pārvērtēšanas 

rezultāts 

Finanšu  
instrumentu  

tirgus  
vērtības  

pārmaiņu  
rezultāts 

Aktīvu  
un pasīvu  
ārvalstu  
valūtās  

pārvērtēšanas 
rezultāts 

Kopā 

1998. gada 31. decembrī 46 865 1 774 –26 775 21 864 

Pieaugums/samazinājums (–) 1 618 –5 737 –4 113 –8 232 

1999. gada 31. decembrī 48 483 –3 963 –30 888 13 632 
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23. NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS 
(1) Darbības ienākumu saskaņošana ar neto naudas un tās ekvivalentu ieplūdi pamat-

darbības rezultātā 

 

  (tūkst. latu) 

 1999  1998  

Peļņa pirms sadales – 7 735 
Pamatlīdzekļu nolietojums 1 424 1 470 
Zaudējumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas 17 7 
Speciālo uzkrājumu pieaugums 7 748 3 000 
Pārvērtēšanas un finanšu instrumentu tirgus vērtības pārmaiņu neto 
pieaugums/samazinājums (–) –9 884 4 581 
Zelta neto pieaugums (–)/samazinājums 17 –35 
Speciālo aizņēmuma tiesību neto pieaugums (–)/samazinājums –1 623 1 036 
Ārvalstu parāda vērtspapīru un citu ārvalstu ieguldījumu neto pie-
augums (–)/samazinājums –29 870 18 537 
Pārējo ārzemju aktīvu neto pieaugums (–)/samazinājums 2 123 –365 
Kredītu iekšzemes kredītiestādēm neto pieaugums (–) –8 282 –47 489 
Tranzītkredītu samazinājums 4 234 5 050 
Valdības vērtspapīru neto pieaugums (–)/samazinājums 19 260 –8 418 
Pārējo vietējo aktīvu neto pieaugums (–) –86 –212 
Latos veikto ārvalstu banku noguldījumu neto pieaugums/
samazinājums (–) 71 –1 
Pārējo ārzemju saistību neto pieaugums/samazinājums (–) 4 528 –1 336 
Apgrozībā esošo latu apjoma neto pieaugums 51 653 15 095 
Valdības noguldījumu neto pieaugums 8 639 31 950 
Citu finanšu institūciju noguldījumu neto pieaugums/ 
samazinājums (–) 3 005 –21 
Pārējo vietējo saistību neto pieaugums/samazinājums (–) –8 881 
Eiropas Savienības dāvinājuma pieaugums 69 7 

Neto naudas un tās ekvivalentu ieplūde pamatdarbības  
rezultātā 53 035 31 472 
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(2) Naudas un tās ekvivalentu atlikumu analīze 

 

24. ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI 
Lai pārvaldītu procentu likmju un valūtas risku, kas saistīts ar Latvijas Bankas ārējām 

rezervēm, Latvijas Banka veic darījumus ar ārpusbiržas ārvalstu valūtas maiņas nākotnes 
līgumiem, procentu likmju mijmaiņas līgumiem un biržā tirgotajiem procentu likmju nā-
kotnes līgumiem. Īstenojot savu monetāro politiku, Latvijas Banka veic arī valūtas mijmaiņas 
darījumus. 

Gada beigās Latvijas Bankai bija šādi biržā nekotētie atvasinātie finanšu instrumenti. 

   (tūkst. latu) 

 1999 Pārmaiņas  1998 

Ārvalstu konvertējamā valūta kasē 2 858 1 039 1 819 

Īstermiņa noguldījumi ārvalstu bankās un 
citās ārvalstu finanšu institūcijās 
(atlikušais termiņš nepārsniedz 90 dienu) 76 471 19 944 56 527 

Iekšzemes kredītiestāžu īstermiņa  
noguldījumi –95 765 –96 –95 669 

Kopā –16 436 20 887 –37 323 

    (tūkst. latu) 

 Līgumvērtība vai 
nosacītā vērtība  

Patiesā vērtība 

 1999 1998  1999 1998  

Ārvalstu valūtas maiņas atvasinātie 
instrumenti     

 Prasības, kas saistītas ar ārpusbiržas 
 ārvalstu valūtas maiņas nākotnes 
  līgumiem 232 390 209 304 231 107 207 959 

 Saistības, kas saistītas ar ārpusbiržas 
 ārvalstu valūtas maiņas nākotnes 
  līgumiem 232 662 208 046 231 471 206 952 

Ārpusbiržas ārvalstu valūtas maiņas nākotnes 
līgumi (neto) x x –364 1 007 

 Prasības, kas saistītas ar valūtas 60 618 39 891 60 187 39 701 

 Saistības, kas saistītas ar valūtas 61 253 39 773 60 686 39 517 

Valūtas mijmaiņas līgumi (neto) x x –499 184 

(turpinājums nāk. lpp.) 
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Gada beigās Latvijas Bankai bija šādi biržā tirgotie procentu likmju nākotnes līgumi. 

 
25. AR PAMATLĪDZEKĻU IEGĀDI SAISTĪTĀS LĪGUMSAISTĪBAS 
1999. gada beigās Latvijas Bankai bija ar ēku un iekārtu iegādi saistītas līgumsaistības 

16 208 tūkst. latu apjomā (1998. gada beigās – 519 tūkst. latu). 

    (tūkst. latu) 

 Līgumvērtība Patiesā vērtība 

 1999 1998  1999 1998  

Nopirktie biržā tirgotie procentu likmju 
nākotnes līgumi 1 528 – 1 591 – 

Pārdotie biržā tirgotie procentu likmju 
nākotnes līgumi 13 105 13 074 14 416 15 534 

(turpinājums)    (tūkst. latu) 

 Līgumvērtība vai 
nosacītā vērtība  

Patiesā vērtība 

 1999 1998  1999 1998  

Procentu likmju atvasinātie instrumenti     

 Prasības, kas saistītas ar procentu likmju 
 mijmaiņas līgumiem 23 501 26 760 23 501 26 760 

 Saistības, kas saistītas ar procentu likmju 
 mijmaiņas līgumiem 25 862 25 241 25 862 25 241 

Procentu likmju mijmaiņas līgumi (neto) x x –2 361 1 519 

 Kopā prasības, kas saistītas ar biržā 
 nekotētajiem atvasinātajiem finanšu 
 instrumentiem 316 509 275 955 314 795 274 420 

 Kopā saistības, kas saistītas ar biržā 
 nekotētajiem atvasinātajiem finanšu 
 instrumentiem 319 777 273 060 318 019 271 710 

Biržā nekotētie atvasinātie finanšu instrumenti 
(neto) x x –3 224 2 710 
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26. VALŪTU STRUKTŪRA 
Latvijas Bankas aktīvu, saistību un ārpusbilances posteņu valūtu struktūra gada beigās 

bija šāda. 

(tūkst. latu) 

 LVL USD XDR EUR Zelts Pārējie Kopā 

1999. gada 31. decembrī        

Ārzemju aktīvi        

 Zelts – – – – 42 215 – 42 215 

 Speciālās aizņēmuma 
 tiesības – – 1 788 – – – 1 788 

 Ārvalstu 
 konvertējamās valūtas – 283 675 – 121 274 – 101 6331 506 582 

 Starptautiskais  
 Valūtas fonds – – 101 144 – – – 101 144 

 Starptautisko 
 norēķinu bankas 
 akcijas – – – – 988 – 988 

 Nekonvertējamās 
 valūtas – – – – – 276 276 

 Pārējie ārzemju aktīvi 2 249 786 – 245 – 31 3 311 

Vietējie aktīvi         

 Kredīti kredītiestādēm 63 182 – – – – 140 63 322 

 Tranzītkredīti – 49 209 – 901 – – 50 110 

 Valdības vērtspapīri 30 156 – – – – – 30 156 

 Ieguldījums saistītajā 
 uzņēmumā 4 726 – – – – – 4 726 

 Pamatlīdzekļi 15 635 – – – – – 15 635 

 Pārējie vietējie aktīvi 739 – – – 416 – 1 155 

KOPĀ AKTĪVI 116 687 333 670 102 932 122 420 43 619 102 080 821 408 

(turpinājums nāk. lpp.) 

1 Iekļauti finanšu instrumenti Lielbritānijas sterliņu mārciņās un Japānas jenās. To ekvivalents latos ir attiecīgi 45 239 tūkst. un 12 935 
tūkst. 
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(turpinājums)      

 LVL USD XDR EUR Zelts Pārējie Kopā 

Ārzemju saistības        

 Starptautiskais  
 Valūtas fonds 101 259 – 27 440 – – – 128 699 

 Ārvalstu banku 
 noguldījumi latos 321 – – – – – 321 

 Nekonvertējamās 
 valūtas – – – – – 42 42 

 Pārējās ārzemju 
 saistības 5 089 500 – 2 – – 5 591 

Lati apgrozībā 426 101 – – – – – 426 101 

Vietējās saistības        

 Kredītiestāžu 
 noguldījumi 95 765 – – – – – 95 765 

 Valdības noguldījumi 21 520 24 084 1 782 62 892 – – 110 278 

 Citu finanšu 
 institūciju noguldījumi 3 858 472 – 2 – 9 4 341 

 Pārējās vietējās 
 saistības 3 489 352 – 97 – 11 3 949 

KOPĀ SAISTĪBAS 657 402 25 408 29 222 62 993 – 62 775 087 

(tūkst. latu) 

Bilances neto pozīcija  –540 715 308 262 73 710 59 427 43 619 102 018 46 321 

Atvasināto finanšu 
instrumentu neto pozīcija 60 187 –107 829 – 46 842 –42 118 39 694 –3 224 

Ar pamatlīdzekļu iegādi 
saistīto līgumsaistību neto 
pozīcija 5 857 – – 10 351 – – 16 208 

1998. gada 31. decembrī        

KOPĀ AKTĪVI 115 198 287 643 73 094 5 211 42 736 218 435 742 317 

KOPĀ PASĪVI 579 549 13 929 36 302 31 934 – 26 119 687 833 

Bilances neto pozīcija –464 351 273 714 36 792 –26 723 42 736 192 316 54 484 

Atvasināto finanšu 
instrumentu neto pozīcija 17 942 –61 391 – 26 760 –39 779 59 178 2 710 

Ar pamatlīdzekļu iegādi  
saistīto līgumsaistību 
neto pozīcija 519 – – – – – 519 
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27. AKTĪVU UN SAISTĪBU DALĪJUMS PĒC PROCENTU LIKMJU MAIŅAS 
TERMIŅA  

Tabulā atspoguļots Latvijas Bankas finansiālā stāvokļa jutīgums pret procentu likmju 
pārmaiņām.  

Šajā tabulā iekļautie aktīvi un saistības uzrādītas to bilances vērtībā, klasificējot pēc 
pārskata datumam tuvākā – procentu likmju maiņas vai līguma termiņa – datuma. Atvasināto 
finanšu instrumentu bilances vērtība attiecīgi ietverta bilances pozīcijā "Pārējie ārzemju 
aktīvi", "Pārējie vietējie aktīvi", "Pārējās ārzemju saistības" un "Pārējās vietējās saistības" 
sadaļā "Procentu likmju maiņai nepakļauti". Atvasināto finanšu instrumentu tīrā pozīcija 
atspoguļo visu no procentu likmēm atkarīgo atvasināto finanšu instrumentu tīro patieso 
vērtību. 

(tūkst. latu) 

 Procentu likmju maiņai pakļauti Procentu 
likmju 
maiņai 
nepa- 
kļauti 

 Līdz  
1 mēn. 

1–3 
mēn.  

3–6  
mēn.  

6–12 
mēn.  

Ilgāks 
par  

1 gadu 

1999. gada 31. decembrī        

Ārzemju aktīvi        

 Zelts 11 090 20 170 10 955 – – – 42 215 

 Speciālās aizņēmuma 
 tiesības – – – – – 1 788 1 788 

 Ārvalstu konvertējamās 
 valūtas 128 575 68 214 20 441 22 774 263 359 3 219 506 582 

 Starptautiskais Valūtas 
 fonds – – – – – 101 144 101 144 

 Starptautisko norēķinu 
 bankas akcijas – 988 – – – – 988 

 Nekonvertējamās 
 valūtas – – – – – 276 276 

 Pārējie ārzemju aktīvi – – – – – 3 311 3 311 

Vietējie aktīvi        

 Kredīti kredītiestādēm 23 568 28 614 11 000 – 140 – 63 322 

 Tranzītkredīti – 15 417 – – – 34 693 50 110 

 Valdības vērtspapīri 4 830 3 215 16 924 5 187 – – 30 156 

 Ieguldījums saistītajā 
 uzņēmumā – – – – – 4 726 4 726 

 Pamatlīdzekļi – – – – – 15 635 15 635 

 Pārējie vietējie aktīvi – – – – – 1 155 1 155 

KOPĀ AKTĪVI 168 063 136 618 59 320 27 961 263 499 165 947 821 408 

(turpinājums nāk. lpp.) 

 Kopā 
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Bilances pozīcijā "Ārvalstu konvertējamās valūtas" iekļautie aktīvi ir augsti likvīdi, un 
Latvijas Banka tos var atsavināt pēc saviem ieskatiem. 

 

(turpinājums)      (tūkst. latu) 

 Procentu likmju maiņai pakļauti Procentu 
likmju 
maiņai 
nepa-
kļauti 

 Līdz  
1 mēn. 

1–3 
mēn.  

3–6  
mēn.  

6–12 
mēn.  

Ilgāks 
par  

1 gadu 

Ārzemju saistības        

 Starptautiskais 
  Valūtas fonds – – – – – 128 699 128 699 

 Ārvalstu banku 
 noguldījumi latos – – – – – 321 321 

 Nekonvertējamās 
 valūtas – – – – – 42 42 

 Pārējās ārzemju 
 saistības – – – – – 5 591 5 591 

Lati apgrozībā – – – – – 426 101 426 101 

Vietējās saistības        

 Kredītiestāžu 
 noguldījumi 1 000 – – – – 94 765 95 765 

 Valdības noguldījumi 72 260 23 470 2 682 – – 11 866 110 278 

 Citu finanšu institūciju 
 noguldījumi 2 950 – – – – 1 391 4 341 

 Pārējās vietējās 
  saistības – – – – – 3 949 3 949 

KOPĀ SAISTĪBAS 76 210 23 470 2 682 – – 672 725 775 087 

Bilances tīrā pozīcija  91 853 113 148 56 638 27 961 263 499 x x 

Atvasināto finanšu 
instrumentu tīrā pozīcija 397 –2 781 –764 – – x x 

1998. gada 31. decembrī        

KOPĀ AKTĪVI 145 833 119 593 38 462 55 863 252 415 130 151 742 317 

KOPĀ SAISTĪBAS 76 162 29 408 – – – 582 263 687 833 

Bilances tīrā pozīcija 69 671 90 185 38 462 55 863 252 415 x x 

Atvasināto finanšu 
instrumentu tīrā pozīcija 402 1 854 568 33 – x x 

 Kopā   
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REVĪZIJAS KOMISIJAS ZIŅOJUMS LATVIJAS BANKAS PADOMEI 
 
Mēs esam revidējuši Latvijas Bankas 1999. gada 31. decembra bilanci, 1999. gada peļ-

ņas un zaudējumu aprēķinu, atzītās peļņas un zaudējumu un naudas plūsmas pārskatu (tālāk 
tekstā – finanšu pārskati), kas sagatavoti saskaņā ar Latvijas Bankas grāmatvedības 
principiem un likumu "Par Latvijas Banku". Par šiem finanšu pārskatiem, kas atspoguļoti no 
40. lappuses līdz 65. lappusei, ir atbildīga Latvijas Bankas vadība. Mēs esam atbildīgi par 
atzinumu, ko, pamatojoties uz veikto revīziju, mēs izsakām par šiem finanšu pārskatiem. 
Latvijas Bankas 1998. gada finanšu pārskatu revīziju veica revīzijas komisija, kuras sastāvā 
ietilpa citas neatkarīgas auditorfirmas un Latvijas Republikas Valsts kontroles pārstāvji. 
Revīzijas komisijas 1999. gada 4. martā apstiprinātais ziņojums ietvēra atzinumu bez 
iebildumiem.  

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti 
nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai gūtu pietiekamu pārliecību par to, ka 
finanšu pārskatos nav būtisku kļūdu. Revīzija ietver summu un citas finanšu pārskatos 
minētās informācijas un paskaidrojumu pārbaudi izlases veidā. Revīzija ietver arī lietoto 
grāmatvedības principu un būtisku vadības pieņēmumu novērtēšanu, kā arī vispārēju finanšu 
pārskatu satura novērtējumu. Mēs uzskatām, ka veiktā revīzija mums dod pietieka-mu 
pamatojumu atzinuma izteikšanai. 

Pēc mūsu domām, šie finanšu pārskati visos būtiskos aspektos patiesi atspoguļo Latvijas 
Bankas finansiālo stāvokli 1999. gada 31. decembrī, kā arī tās 1999. gada darbības rezultātus 
un naudas plūsmu saskaņā ar Latvijas Bankas pieņemtajiem grāmatvedības prin-cipiem un 
likumu "Par Latvijas Banku". 

 
 

 
 

Rīgā 
2000. gada 9. martā 

 

KPMG LATVIA SIA 
RĪGA 

KPMG 
LONDONA 

LATVIJAS REPUBLIKAS 
VALSTS KONTROLE 
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LATVIJAS BANKAS PADOMES LĒMUMS 
 
Latvijas Bankas padome 2000. gada 24. martā pieņēma lēmumu Nr. 73/1 "Par Latvijas 

Bankas 1999. gada pārskatu". 
 
Pēc Latvijas Bankas 1999. gada saimnieciskās darbības revīzijas rezultātu izskatīšanas 

Latvijas Bankas padome nolemj: 
Apstiprināt Latvijas Bankas 1999. gada pārskatu. 
 
 

E. Repše 
Latvijas Bankas prezidents 
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PIELIKUMI 
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1. pielikums 

MONETĀRIE RĀDĪTĀJI 1999. GADĀ 

 I II III IV V VI 

Latvijas Banka 

Naudas bāze M0 434.5 457.7 481.0 466.7 476.3 491.5 

 Skaidrā nauda apgrozībā 370.1 380.7 393.4 388.7 395.9 407.9 

 Noguldījumi Latvijas Bankā 64.5 77.0 87.6 77.9 80.4 83.7 

Skaidrā nauda pret naudas bāzi (%) 85.2 83.2 81.8 83.3 83.1 83.0 

Tīrie ārējie aktīvi 468.4 474.9 488.9 486.4 568.7 558.9 

Tīrie iekšējie aktīvi -33.8 -17.3 -7.8 -19.7 -92.3 -67.3 

 Kredīti 77.9 94.2 100.8 88.1 13.6 17.6 

  Bankām 46.3 64.3 84.0 59.8 53.5 44.8 

  Valdībai (neto) 31.6 29.9 16.8 28.3 -39.9 -27.2 

 Pārējie aktīvi (neto) -111.7 -111.5 -108.6 -107.8 -105.9 -84.9 

Banku sistēma 

Plašā nauda M2X  911.8 940.1 920.7 915.8 928.7 971.3 

 Skaidrā nauda apgrozībā1 341.1 350.0 357.6 357.5 359.9 371.8 

 Nebanku2 noguldījumi  570.7 590.1 563.1 558.2 568.9 599.6 

  Ārvalstu valūtās 259.2 283.4 260.6 255.7 252.8 272.7 

Iekšzemes naudas piedāvājums M2D3 652.6 656.7 660.1 660.1 675.9 698.6 

Tīrie ārējie aktīvi 442.0 455.8 416.7 398.7 475.3 496.5 

Tīrie iekšējie aktīvi 469.8 484.3 504.0 517.1 453.5 474.9 

 Kredīti 575.3 581.3 589.3 582.2 594.9 599.1 

Vidējās svērtās procentu likmes (%)       

 Starpbanku tirgū 5.6 5.3 5.2 4.7 4.5 4.3 

 Nebanku sektorā       

  Latos izsniegtie īstermiņa kredīti 17.3 17.0 16.3 15.8 15.5 15.8 

  Latos piesaistītie termiņnoguldījumi 5.7 5.4 5.4 4.9 4.7 5.3 

LVL pret USD (perioda beigās) 0.574 0.586 0.590 0.591 0.597 0.598 

LVL pret EUR (perioda beigās) 0.657 0.647 0.633 0.627 0.624 0.619 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 Bez atlikumiem banku kasēs. 
 2 Nebankas ir uzņēmumi un privātpersonas. 
 3 Skaidrā nauda apgrozībā – atlikumi banku kasēs + iekšzemes uzņēmumu un privātpersonu noguldījumi nacionālajā valūtā. 

      

      

Latvijas Bankas refinansēšanas likme (perioda beigās; %) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 
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1. pielikums 

 

(turpinājums) 

 

 

(perioda beigās; milj. latu) 

VII VIII IX X XI XII  

 Latvijas Banka 

481.7 447.2 449.8 469.4 478.2 526.2 Naudas bāze M0 

401.4 393.4 386.5 389.3 395.3 426.1  Skaidrā nauda apgrozībā 

80.3 53.8 63.3 80.0 82.9 100.1  Noguldījumi Latvijas Bankā 

83.3 88.0 85.9 82.9 82.7 81.0 Skaidrā nauda pret naudas bāzi (%) 

549.5 511.8 478.6 525.4 532.6 521.6 Tīrie ārējie aktīvi 

-67.8 -64.6 -28.8 -56.1 -54.4 4.6 Tīrie iekšējie aktīvi 

16.2 21.4 54.3 12.7 14.4 68.0  Kredīti 

38.1 36.3 39.1 36.3 49.0 63.3   Bankām 

-21.9 -15.0 15.2 -23.6 -34.6 4.6   Valdībai (neto) 

-84.1 -86.0 -83.1 -68.7 -68.8 -63.3  Pārējie aktīvi (neto) 

 Banku sistēma 

966.6 941.9 947.6 943.7 949.7 997.2 Plašā nauda M2X  

366.7 355.6 351.5 353.5 356.9 377.4  Skaidrā nauda apgrozībā1 

600.0 586.3 596.1 590.2 592.8 619.8  Nebanku2 noguldījumi  

275.6 279.5 295.1 294.4 291.5 298.6   Ārvalstu valūtās 

691.0 662.4 652.5 649.2 658.2 698.7 Iekšzemes naudas piedāvājums M2D3 

497.4 504.2 529.6 524.1 562.2 635.1 Tīrie iekšējie aktīvi 

601.7 604.6 616.8 625.7 647.6 656.3  Kredīti 

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 Latvijas Bankas refinansēšanas likme (perioda beigās; %) 

      Vidējās svērtās procentu likmes (%) 

3.8 3.5 6.5 7.3 4.4 2.7  Starpbanku tirgū 

       Nebanku sektorā 

12.3 12.6 11.5 12.4 11.5 12.5   Latos izsniegtie īstermiņa kredīti 

4.2 4.2 6.4 6.2 4.2 4.4   Latos piesaistītie termiņnoguldījumi 

0.588 0.587 0.579 0.577 0.584 0.583 LVL pret USD (perioda beigās) 

0.627 0.615 0.610 0.606 0.592 0.588 LVL pret EUR (perioda beigās) 

 

469.2 437.6 418.0 419.5 387.6 362.2 Tīrie ārējie aktīvi 
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2. pielikums 

LATVIJAS BANKAS 1999. GADA MĒNEŠU BILANCES 

(mēneša beigās; tūkst. latu) 

 I II III IV V VI 

AKTĪVI       

ĀRZEMJU AKTĪVI 573 618 610 875 629 534 624 918 708 168 697 143 

 Zelts 40 573 41 992 41 155 41 657 40 308 38 877 

 Speciālās aizņēmuma tiesības   685  314  314  599  292  288 

 Ārvalstu konvertējamās valūtas 455 021 461 995 480 567 475 750 560 409 548 760 

 Starptautiskais Valūtas fonds 72 929 101 158 101 144 101 144 101 144 101 144 

 Starptautisko norēķinu bankas akcijas  949  982  964  976  943  910 

 Nekonvertējamās valūtas  321  329  305  311  311  317 

 Pārējie ārzemju aktīvi1 3 140 4 105 5 085 4 481 4 761 6 847 

VIETĒJIE AKTĪVI 156 889 169 613 188 641 155 392 150 475 138 838 

 Kredīti kredītiestādēm 46 307 64 253 83 971 59 798 53 453 44 764 

 Tranzītkredīti 54 766 55 875 55 559 55 606 56 153 54 715 

 Valdības vērtspapīri 45 492 38 596 38 671 29 621 29 645 28 527 

 Ieguldījums saistītajā uzņēmumā – – – – – – 

 Pamatlīdzekļi 9 134 9 035 9 017 8 987 9 187 9 509 

KOPĀ AKTĪVI 730 507 780 488 818 175 780 310 858 643 835 981 

PASĪVI       

ĀRZEMJU SAISTĪBAS 108 400 137 633 140 588 138 440 139 416 138 187 

 Starptautiskais Valūtas fonds 106 979 135 208 135 194 134 280 134 187 132 662 

 Ārvalstu banku noguldījumi latos  248  255  256  236  246  225 

 Nekonvertējamās valūtas  49  50  47  47  47  48 

 Pārējās ārzemju saistības2 1 124 2 120 5 091 3 877 4 936 5 252 

LATI APGROZĪBĀ 370 078 380 685 393 397 388 712 395 941 407 853 

VIETĒJĀS SAISTĪBAS 197 486 205 975 229 843 197 987 269 097 237 686 

 Kredītiestāžu noguldījumi 63 383 74 792 83 471 74 475 77 238 80 638 

 Valdības noguldījumi 127 504 122 828 135 575 113 427 180 988 146 039 

 Citu finanšu institūciju noguldījumi 1 088 2 199 4 176 3 474 3 168 3 030 

 Pārējās vietējās saistības2 5 511 6 156 6 621 6 611 7 703 7 979 

KAPITĀLS UN REZERVES 54 543 56 195 54 347 55 171 54 189 52 255 

 Pamatkapitāls 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 

 Rezerves kapitāls 2 181 2 181 2 181 2 181 2 181 2 181 

 Rīcības kapitāls 25 243 25 243 25 243 25 243 25 243 25 243 

 Pārvērtēšanas konts 21 923 23 574 21 726 22 550 21 568 19 634 

 Eiropas Savienības dāvinājums  446  447  447  447  447  447 

KOPĀ PASĪVI 730 507 780 488 818 175 780 310 858 643 835 981 

 1 Ietverta aprēķinātā nepabeigto ārpusbiržas nākotnes līgumu un mijmaiņas līgumu kopējā peļņa saskaņā ar šo finanšu instrumentu 
grāmatvedības politikas maiņu 1999. gadā. 
 2 Ietverti aprēķinātie nepabeigto ārpusbiržas nākotnes līgumu un mijmaiņas līgumu kopējie zaudējumi saskaņā ar šo finanšu 
instrumentu grāmatvedības politikas maiņu 1999. gadā. 

 Pārējie vietējie aktīvi1 1 190 1 854 1 423 1 380 2 037 1 323 
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2. pielikums 

 

(turpinājums) 

 

 

(mēneša beigās; tūkst. latu) 

VII VIII IX X XI XII  

 AKTĪVI 

682 437 645 975 613 743 660 332 668 336 656 304 ĀRZEMJU AKTĪVI 

37 344 37 132 44 096 42 900 42 858 42 215  Zelts 

 568  256  256  256  9 1 788  Speciālās aizņēmuma tiesības  

534 701 496 631 462 622 512 037 519 770 506 582  Ārvalstu konvertējamās valūtas 

101 144 101 144 101 144 101 144 101 144 101 144  Starptautiskais Valūtas fonds 

 874  869 1 032 1 004 1 003  988  Starptautisko norēķinu bankas akcijas 

 312  305  298  286  286 276  Nekonvertējamās valūtas 

7 494 9 638 4 295 2 705 3 266 3 311  Pārējie ārzemju aktīvi1 

133 303 154 288 156 488 135 145 148 269 165 104 VIETĒJIE AKTĪVI 

38 123 36 338 39 096 36 260 49 002 63 322  Kredīti kredītiestādēm 

52 173 52 067 51 375 51 180 51 725 50 110  Tranzītkredīti 

31 476 37 128 35 863 23 459 23 134 30 156  Valdības vērtspapīri 

– 15 546 15 546 9 546 9 546 4 726  Ieguldījums saistītajā uzņēmumā 

9 829 11 635 12 860 13 337 13 893 15 635  Pamatlīdzekļi 

1 702 1 574 1 748 1 363  969 1 155  Pārējie vietējie aktīvi1 

815 740 800 263 770 231 795 477 816 605 821 408 KOPĀ AKTĪVI 

      PASĪVI 

132 798 134 064 135 097 134 815 135 661 134 653 ĀRZEMJU SAISTĪBAS 

130 223 130 223 130 223 130 223 130 223 128 699  Starptautiskais Valūtas fonds 

 495  461  353  312  310 321  Ārvalstu banku noguldījumi latos 

 48  46  45  43  43 42  Nekonvertējamās valūtas 

2 032 3 334 4 476 4 237 5 085 5 591  Pārējās ārzemju saistības2 

401 415 393 377 386 476 389 340 395 307 426 101 LATI APGROZĪBĀ 

230 740 223 824 200 005 224 361 238 107 214 333 VIETĒJĀS SAISTĪBAS 

77 204 51 295 61 308 75 646 78 429 95 765  Kredītiestāžu noguldījumi 

141 315 143 311 110 828 136 527 146 859 110 278  Valdības noguldījumi 

3 083 18 077 17 520 4 390 4 433 4 341  Citu finanšu institūciju noguldījumi 

9 138 11 141 10 349 7 798 8 386 3 949  Pārējās vietējās saistības2 

50 787 48 998 48 653 46 961 47 530 46 321 KAPITĀLS UN REZERVES 

4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750  Pamatkapitāls 

2 181 2 181 2 181 2 181 2 181 2 181  Rezerves kapitāls 

25 243 25 243 25 243 25 243 25 243 25 243  Rīcības kapitāls 

18 166 16 377 16 032 14 272 14 841 13 632  Pārvērtēšanas konts 

 447  447  447  515  515 515  Eiropas Savienības dāvinājums 

815 740 800 263 770 231 795 477 816 605 821 408 KOPĀ PASĪVI 
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3. pielikums 

LATVIJAS BANKAS 1995.–1999. GADA BILANCES 

 1995 1996 1997 1998 1999 

AKTĪVI      

ĀRZEMJU AKTĪVI 407 528 518 240 572 038 576 205 656 304 

 Zelts1 51 7532 51 1762 43 1472 40 651 42 215 

 Speciālās aizņēmuma tiesības  1 195 1 251 1 201 165 1 788 

 Ārvalstu konvertējamās valūtas 279 5793, 4 389 8264 447 3184 455 729 506 582 

 Starptautiskais Valūtas fonds 72 929 72 929 72 929 72 929 101 144 

 Starptautisko norēķinu bankas akcijas5 1 2116 1 1986 1 0106  951  988 

 Nekonvertējamās valūtas 807 1 386 1 364  346  276 

 Pārējie ārzemju aktīvi  547 4747 5 0697, 8 5 4348 3 311 

VIETĒJIE AKTĪVI 111 176 82 283 115 074 166 112 165 104 

 Kredīti kredītiestādēm 24 579 9 950 7 551 52 040 63 322 

 Tranzītkredīti 51 5859 30 575 59 394 54 344 50 110 

 Pārējie kredīti 18 880 19 707 – – – 

 Valdības vērtspapīri 5 774 14 077 40 998 49 416 30 156 

 Ieguldījums saistītajā uzņēmumā – – – – 4 726 

 Pamatlīdzekļi 4 453 6 086 6 274 9 243 15 635 

 Pārējie vietējie aktīvi 5 90510 1 888  857  1 0698  1 155 

KOPĀ AKTĪVI 518 704 600 523 687 112 742 317 821 408 

 
 
 
 
 
 1 1995. un 1996. gada finanšu pārskatos zelta rezerves bija novērtētas pēc noteiktas zelta vērtības (300 ASV dolāru par Trojas unci). 
1997. gada finanšu pārskatos zelta rezerves bija novērtētas pēc latos noteiktas zelta vērtības (175.50 latu par Trojas unci). 
 2 Zelta rezerves novērtētas to tirgus vērtībā, retrospektīvi lietojot pašreizējo zelta novērtēšanas politiku. 
 3 1995. gada finanšu pārskatos ārzemju aktīvi ārvalstu konvertējamās valūtās bija novērtēti to iegādes vērtībā. 
 4 Papildus ietverti uzkrātie procentu ienākumi par ārvalstu vērtspapīriem un valdījumā esošie valdības naudas līdzekļi, kas 1995.–
1997. gada finanšu pārskatos uzrādīti attiecīgi postenī "Citi aktīvi" un "Pārējie ārzemju aktīvi". 
 5 1995. un 1996. gada finanšu pārskatos akciju vērtība bija noteikta, pamatojoties uz noteikto zelta vērtību (300 ASV dolāru par Trojas 
unci). 1997. gada finanšu pārskatos akciju vērtība bija noteikta, pamatojoties uz latos noteikto zelta vērtību (175.50 latu par Trojas 
unci). 
 6 Akciju vērtība noteikta pēc zelta tirgus vērtības, retrospektīvi lietojot pašreizējo zelta novērtēšanas politiku. 
 7 Papildus ietverti uzkrātie procentu ienākumi par noguldījumiem ārvalstu bankās un citās ārvalstu finanšu institūcijās, kas 1995.–
1997. gada finanšu pārskatos uzrādīti postenī "Citi aktīvi". 
 8 Ietverta aprēķinātā nepabeigto ārpusbiržas nākotnes līgumu un mijmaiņas līgumu kopējā peļņa saskaņā ar šo finanšu instrumentu 
grāmatvedības politikas maiņu 1999. gadā. 
 9 T.sk. Latvijas Bankas aizdevums valdībai (15 750 tūkst. latu). 
10 1995. gada finanšu pārskatos pamatlīdzekļi uzrādīti postenī "Citi aktīvi". 
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3. pielikums 

 

(turpinājums) 

 

 

(gada beigās; tūkst. latu) 

 1995 1996 1997 1998 1999 

PASĪVI      

ĀRZEMJU SAISTĪBAS 159 622 145 805 127 015 110 784 134 653 

 Starptautiskais Valūtas fonds 159 163 145 497 124 134 109 418 128 699 

 Ārvalstu banku noguldījumi latos 198 67 251 250 321 

 Nekonvertējamās valūtas 255 235 231 53 42 

 Pārējās ārzemju saistības 6 6 2 3991 1 0631 5 591 

LATI APGROZĪBĀ 225 871 282 602 359 353 374 448 426 101 

VIETĒJĀS SAISTĪBAS 100 206 137 003 155 153 202 601 214 333 

 Kredītiestāžu noguldījumi 46 908 52 780 80 531 95 669 95 765 

 Valdības noguldījumi2 44 668 73 578 69 689 101 639 110 278 

 Citu finanšu institūciju noguldījumi 840 5 295 1 857 1 336 4 341 

 Pārējās vietējās saistības 7 790 5 350 3 076 3 9571 3 949 

KAPITĀLS UN REZERVES 33 005 35 113 45 591 54 484 46 321 

 Pamatkapitāls 2 500 2 500 4 455 4 750 4 750 

 Rezerves kapitāls 625 625 1 407 2 181 2 181 

 Rīcības kapitāls 9 093 13 494 18 577 25 243 25 243 

 Pārvērtēšanas konts 20 3603, 4 18 0673 20 7133, 5 21 864 13 632 

 Eiropas Savienības dāvinājums 427 427 439 446 515 

KOPĀ PASĪVI 518 704  600 523 687 112 742 317 821 408 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Ietverti aprēķinātie nepabeigto ārpusbiržas nākotnes līgumu un mijmaiņas līgumu kopējie zaudējumi saskaņā ar šo finanšu 
instrumentu grāmatvedības politikas maiņu 1999. gadā. 
 2 1995.–1997. gada finanšu pārskatos valdības ārzemju aizņēmumu noguldījumi un humānās palīdzības konti uzrādīti atsevišķos 
bilances posteņos. 
 3 Papildus ietverts zelta rezervju un Starptautisko norēķinu bankas akciju vērtības pārmaiņu rezultāts pēc zelta novērtēšanas tirgus 
vērtībā, retrospektīvi lietojot pašreizējo zelta novērtēšanas politiku. 
 4 Papildus ietverts ieguldījumu vērtības palielinājums saskaņā ar grāmatvedības politikas maiņu. 
 5 Papildus ietverta aprēķinātā nepabeigto ārpusbiržas nākotnes līgumu un mijmaiņas līgumu tīrā peļņa saskaņā ar šo finanšu 
instrumentu grāmatvedības politikas maiņu.  
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4. pielikums 

LATVIJAS BANKAS 1995.–1999. GADA PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINI 

(tūkst. latu) 

 1995 1996 1997 1998 1999 

PROCENTU IENĀKUMI      

Ārzemju operācijas 21 592 19 322 23 394 25 834 22 138 

Vietējās operācijas 10 053 4 942 3 558 5 588 6 096 

PROCENTU IZDEVUMI      

Ārzemju operācijas 2 960 2 272 1 529  724  400 

Vietējās operācijas 3 159 2 988 2 750 5 113 4 870 

TĪRIE PROCENTU IENĀKUMI 25 526 19 004 22 673 25 585 22 964 

SPECIĀLIE UZKRĀJUMI 7 825 1 142 2 658 3 000 10 748 

CITI BANKAS DARBĪBAS IENĀKUMI 604 611 622 482 3 884 

CITI BANKAS DARBĪBAS IZDEVUMI 11 872 11 550 12 817 15 332 16 100 

PEĻŅA PIRMS SADALES 6 433 6 923 7 820 7 735 – 
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5. pielikums 

LATVIJAS BANKAS NOTEIKTIE EIRO, LIELBRITĀNIJAS STERLIŅU MĀRCIŅAS, 
JAPĀNAS JENAS UN ASV DOLĀRA KURSI 

 Augstākais Vidējais Zemākais Augstākais Vidējais Zemākais 

1999 Eiro 
(EUR) 

Lielbritānijas sterliņu 
mārciņa (GBP) 

I 0.6710 0.6620 0.6559 0.9560 0.9417 0.9300 

II 0.6566 0.6503 0.6452 0.9520 0.9433 0.9350 

III 0.6448 0.6399 0.6327 0.9560 0.9509 0.9380 

IV 0.6384 0.6325 0.6264 0.9540 0.9498 0.9400 

V 0.6351 0.6305 0.6243 0.9640 0.9573 0.9500 

VI 0.6231 0.6196 0.6152 0.9610 0.9534 0.9470 

VII 0.6285 0.6183 0.6104 0.9480 0.9400 0.9350 

VIII 0.6296 0.6225 0.6127 0.9490 0.9422 0.9330 

IX 0.6218 0.6105 0.6021 0.9540 0.9416 0.9340 

X 0.6225 0.6167 0.6064 0.9610 0.9539 0.9490 

XI 0.6084 0.6022 0.5917 0.9500 0.9439 0.9360 

XII 0.5962 0.5898 0.5849 0.9460 0.9395 0.9320 

1999 100 Japānas jenu 
(JPY) 

ASV dolārs 
(USD) 

I 0.5140 0.5021 0.4930 0.5740 0.5695 0.5650 

II 0.5120 0.4970 0.4810 0.5870 0.5786 0.5720 

III 0.4980 0.4902 0.4810 0.5910 0.5865 0.5830 

IV 0.5000 0.4925 0.4870 0.5920 0.5901 0.5880 

V 0.4960 0.4868 0.4780 0.5970 0.5926 0.5880 

VI 0.5010 0.4940 0.4890 0.5990 0.5966 0.5930 

VII 0.5090 0.4983 0.4910 0.6030 0.5978 0.5880 

VIII 0.5290 0.5165 0.5080 0.5880 0.5862 0.5830 

IX 0.5570 0.5425 0.5270 0.5860 0.5815 0.5780 

X 0.5540 0.5420 0.5350 0.5780 0.5758 0.5720 

XI 0.5640 0.5535 0.5470 0.5840 0.5810 0.5770 

XII 0.5740 0.5678 0.5630 0.5850 0.5826 0.5800 
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6. pielikums 

KREDĪTIESTĀDES, KURĀM 1999. GADA BEIGĀS BIJA LATVIJAS BANKAS 
IZSNIEGTĀ LICENCE KREDĪTIESTĀDES DARBĪBAI 
 
BANKAS 
 

1. A/s "Aizkraukles banka" 
2. A/s "Baltijas Starptautiskā banka" 
3. Akciju komercbanka "Baltijas Tranzītu banka" 
4. A/s "Hansabanka" 
5. A/s "Latvijas Biznesa banka" 
6. A/s "Latvijas Ekonomiskā komercbanka" 
7. Valsts a/s "Latvijas Hipotēku un zemes banka" 
8. A/s "Latvijas Krājbanka" 
9. A/s "Latvijas tirdzniecības banka" 
10. A/s "Latvijas Unibanka" 
11. A/s "Māras banka" 
12. A/s "MeritaNordbanken Latvia" 
13. A/s "Multibanka" 
14. A/s "Ogres komercbanka" 
15. A/s "Parekss-banka" 
16. A/s banka "Paritāte" 
17. A/s "Pirmā Latvijas Komercbanka" 
18. A/s "Rietumu Banka" 
19. A/s "Saules banka" 
20. A/s ''Trasta komercbanka'' 
21. A/s "VEF banka" 
22. A/s komercbanka "Ventspils Apvienotā Baltijas Banka" 
23. A/s "Vereinsbank Rīga" 

 
KRĀJAIZDEVU SABIEDRĪBAS 
 

1. Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Dzelzceļnieks KS" 
2. Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Jūrnieku forums" 
3. Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Līgatnes Druva" 
4. Kooperatīvā sabiedrība "Rucavas krājaizdevu sabiedrība" 
5. Kooperatīvā sabiedrība "Skolu krājaizdevu sabiedrība" 
6. Pūņu Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība  
7. Raunas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība  
8. Rūjienas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība  
9. Taurenes Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība 
10. Veselavas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība 
11. Zosēnu Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība 

 
ĀRVALSTU BANKAS NODAĻA 
 

1. Société Générale (Francija) Rīgas nodaļa 
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7. pielikums 

LATVIJAS BANKAS STRUKTŪRVIENĪBAS 1999. GADA BEIGĀS 
 
1. AIZSARDZĪBAS PĀRVALDE 
(vadītājs Armands Šteinbergs; vadītāja vietnieks Aldis Liekniņš; štāba priekšnieks Didzis 
Nīmants) 
1.1. Daugavpils nodaļa (vadītājs Ilmārs Suhockis) 
1.2. Liepājas nodaļa (vadītājs Gints Liepiņš) 
1.3. Rēzeknes nodaļa (vadītājs Arnis Stirna) 
1.4. Valmieras nodaļa (vadītājs Aldis Zemmers) 
 
2. ĀRĒJO SAKARU PĀRVALDE 
(vadītājs Guntis Valujevs; vadītāja vietnieks Juris Kravalis) 
 
3. BŪVNIECĪBAS PĀRVALDE 
(vadītājs Juris Kozlovskis; vadītāja vietnieks Jānis Komisars) 
 
4. GRĀMATVEDĪBAS UN NORĒĶINU PĀRVALDE1 
(vadītāja, galvenā grāmatvede Antonija Sileniece; galvenā grāmatveža vietnieki  
Māris Kālis, Maija Kurpniece) 
4.1. Bankas iekšējo operāciju daļa (vadītāja Anita Jakāne) 
4.2. Centrālās grāmatvedības daļa (vadītājs Jānis Caune) 
 
5. IEKŠĒJĀS REVĪZIJAS PĀRVALDE 
(vadītājs Modris Briedis) 
5.1. Bankas audita daļa (vadītāja, pārvaldes vadītāja vietniece Anita Hāznere) 
5.2. Informācijas sistēmu audita daļa (vadītājs Andris Brieze) 
 
6. INFORMĀCIJAS SISTĒMU PĀRVALDE 
(vadītājs Harijs Ozols; vadītāja vietnieks Ivo Odītis) 
6.1. Projektēšanas un programmēšanas daļa (vadītājs Gunārs Dišlers) 
6.2. Sistēmu uzturēšanas daļa (vadītājs Edvīns Mauriņš) 
6.3. Sistēmu drošības un kvalitātes kontroles daļa (vadītāja Ilona Etmane) 
6.4. Datortīklu un serveru sistēmas daļa (vadītājs Egons Bušs) 
 
7. JURIDISKĀ PĀRVALDE 
(vadītājs Reinis Jakovļevs; vadītāja vietnieks Bruno Mačs) 
 
8. KASES UN NAUDAS APGROZĪBAS PĀRVALDE 
(vadītājs Uldis M. Klauss; vadītāja vietnieks Oskars Zaltans) 
8.1. Kases operāciju daļa (vadītāja Veneranda Kausa) 
8.2. Naudas apgrozības daļa (vadītāja Alite Grobiņa) 
8.3. Monētu daļa (vadītāja Maruta Brūkle) 

1 No 2000. gada 1. februāra – Grāmatvedības pārvalde. 
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9. KREDĪTIESTĀŽU UZRAUDZĪBAS PĀRVALDE 
(vadītājs Armands Šteinbergs; vadītāja vietnieks juridiskajos un licencēšanas jautājumos 
Jānis Brazovskis; vadītāja vietnieks uzraudzības un metodikas jautājumos Jānis Placis) 
9.1. Uzraudzības daļa (vadītāja Jeļena Ļebedeva) 
9.2. Banku darbību regulējošo prasību un analīzes daļa (vadītāja Ludmila Vojevoda) 
9.3. Juridiskā un licencēšanas daļa (vadītāja Valda Bidiņa) 
 
10. LIETU PĀRVALDE 
(vadītāja Elvīra Kulberga) 
10.1. Viesu apkalpošanas un tulkošanas daļa (vadītājs Leons Brunavs) 
10.2. Kanceleja (vadītāja Dace Mūrniece) 
10.3. Bibliotēka (vadītāja, pārvaldes vadītāja vietniece Dace Gasiņa) 
 
11. MAKSĀJUMU SISTĒMU PĀRVALDE 
(vadītājs Egons Gailītis) 
11.1. Maksājumu sistēmu politikas daļa (vadītāja Anda Zalmane) 
11.2. Maksājumu sistēmu operāciju daļa  
11.3. Kontu apkalpošanas un uzskaites daļa (vadītāja Natālija Popova) 
 
12. MONETĀRĀS POLITIKAS PĀRVALDE 
(vadītājs Helmūts Ancāns; vadītāja vietnieces Zoja Medvedevskiha, Laila Rūse) 
12.1. Makroekonomikas analīzes daļa (vadītājs Vilnis Purviņš) 
12.2. Tirgus operāciju daļa (vadītājs Uldis Paukšens) 
12.3. Finansu tirgus analīzes daļa (vadītāja Jeļena Zubkova) 
12.4. Monetārās izpētes un prognozēšanas daļa (vadītājs Ēriks Āboliņš) 
 
13. PERSONĀLA PĀRVALDE 
(vadītāja Inta Lovnika; vadītāja vietniece Elita Ošmucniece) 
 
14. PUBLIKĀCIJU PĀRVALDE 
(vadītāja Aina Raņķe; vadītāja vietniece Aija Grīnfelde) 
 
15. SABIEDRISKO ATTIECĪBU PĀRVALDE 
(vadītājs, preses un protokola sekretārs Edžus Vējiņš; vadītāja vietnieks  
Kristaps Otersons) 
 
16. SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE 
(vadītājs Einārs Cišs) 
16.1. Sakaru un servisa daļa (vadītājs, pārvaldes vadītāja vietnieks Juris Liepa) 
16.2. Ēku uzturēšanas daļa (vadītājs Arnis Bērziņš) 
16.3. Transporta daļa (vadītājs Imants Vācietis) 
 
17. STATISTIKAS PĀRVALDE 
(vadītājs Agris Caune; vadītāja vietnieks Ilmārs Skarbnieks) 
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17.1. Statistikas daļa (vadītāja Zigrīda Aušta) 
17.2. Statistikas matemātiskās analīzes daļa (vadītāja Inta Gaile) 
17.3. Starptautisko maksājumu statistikas daļa (vadītāja Anna Petska) 
 
18. VALŪTAS OPERĀCIJU PĀRVALDE 
(vadītājs Roberts L. Grava) 
18.1. Maksājumu daļa (vadītāja Una Ruka) 
18.2. Darījumu un investīciju daļa (vadītājs, pārvaldes vadītāja vietnieks Arvīds Sīpols) 
18.3. Ārējā parāda vadības daļa (vadītāja Agita Birka) 
18.4. Analīzes daļa (vadītājs, pārvaldes vadītāja vietnieks Aigars Egle) 
18.5. Riska kontroles daļa (vadītāja Daira Brunere) 
 
19. RĪGAS FILIĀLE 
(vadītājs Jānis Strēlnieks) 
 
20. DAUGAVPILS FILIĀLE 
(vadītāja Jolanda Mateša) 
 
21. LIEPĀJAS FILIĀLE 
(vadītājs Gundars Lazdāns) 
 
22. RĒZEKNES FILIĀLE 
(vadītāja Vilhelmīne Landsberga) 
 
23. VALMIERAS FILIĀLE 
(vadītāja Sarmīte Kleimane) 
 
24. MĀCĪBU UN ATPŪTAS CENTRS 
(direktors Igors Strokins)  
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Daugavpils filiāle
Jolanda Mateša

Iekšējās revīzijas
pārvalde

Modris Briedis

Valmieras filiāle
Sarmīte Kleimane

Liepājas filiāle
Gundars Lazdāns

Sabiedrisko attiecību
pārvalde

Edžus Vējiņš
Preses sekretārs

Aizsardzības pārvalde
Armands Šteinbergs

Ārējo sakaru pārvalde
Guntis Valujevs

Juridiskā pārvalde
Reinis Jakovļevs

Personāla pārvalde
Inta Lovnika

Publikāciju pārvalde
Aina Raņķe

Lietu pārvalde
Elvīra Kulberga

Saimniecības pārvalde
Einārs Cišs

Mācību un atpūtas centrs
Igors Strokins

Rēzeknes filiāle
Vilhelmīne Landsberga

Informācijas sistēmu
pārvalde

Harijs Ozols

Statistikas pārvalde
Agris Caune

Maksājumu sistēmu
pārvalde

Egons Gailītis

VALDE
Valdes priekšsēdētājs

Ilmārs Rimšēvičs
Valdes priekšsēdētāja

vietniece
Māra Raubiško

PADOME
Padomes priekšsēdētājs

prezidents
Einars Repše

Prezidenta vietnieks
Ilmārs Rimšēvičs

Rīgas filiāle
Jānis Strēlnieks

Kases un naudas
apgrozības pārvalde

Uldis M. Klauss

Būvniecības pārvalde
Juris Kozlovskis

Valūtas operāciju
pārvalde

Roberts L. Grava

Grāmatvedības un
norēķinu pārvalde
Antonija Sileniece

Monetārās politikas
pārvalde

Helmūts Ancāns

Kredītiestāžu
uzraudzības pārvalde
Armands Šteinbergs

1

1 No 2000. gada 1. februāra – Grāmatvedības pārvalde.
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