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Latvijas Republikas 2009. gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par 

pašvaldību budžetiem 
 

Satura rādītājs 
 

Piel. Nr. Nosaukums Lpp. 

   

 2. sējums  

   
1. Ministriju un centrālo valsts iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 

uz 2009. gada 31. decembri 

5 

    

 Skaidrojums ministriju un centrālo valsts iestāžu grāmatvedības bilanču 

kopsavilkumam 

7 

    

2. Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums uz 

2009. gada 31. decembri 

23 

    

 Skaidrojums pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču 

kopsavilkumam 

25 

    

3. Informācija par ministriju un centrālo valsts iestāžu debitoriem 2009. gadā 37 

    

4. Informācija par pašvaldību budžeta iestāžu debitoriem 2009. gadā 38 

   

5. Informācija par ministriju un centrālo valsts iestāžu kreditoriem 2009. gadā 39 

    

6. Informācija par pašvaldību budžeta iestāžu kreditoriem 2009. gadā 41 

   

7. Ministriju un centrālo valsts iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiĦu 

pārskats 2009. gadā 

43 

    

8. Pašvaldību budžeta iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiĦu pārskats 

2009. gadā 

44 

    

9. Ministriju un centrālo valsts iestāžu ilgtermiĦa finanšu ieguldījumu 

2009. gada kustības pārskats 

45 

   

10. Pašvaldību budžeta iestāžu ilgtermiĦa finanšu ieguldījumu 2009. gada 

kustības pārskats 

46 

   

11. Ministriju un centrālo valsts iestāžu īstermiĦa finanšu ieguldījumu 

2009. gada kustības pārskats 

47 

   

12. Pašvaldību budžeta iestāžu īstermiĦa finanšu ieguldījumu 2009. gada 

kustības pārskats 

48 

   

13. Pārskats par ministriju un centrālo valsts iestāžu aizĦēmumiem 2009. gadā 49 

    

14. Pārskats par pašvaldību aizĦēmumiem 2009. gadā 50 
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15. Pārskats par pašvaldību izsniegtajiem galvojumiem uz 2009. gada 

31. decembri 

51 

    

16. Ministriju un centrālo valsts iestāžu naudas līdzekĜu, to ekvivalentu un 

depozītu atlikums uz 2009. gada 31. decembri 

52 

    

17. Pašvaldību naudas līdzekĜu, to ekvivalentu un depozītu atlikums uz 

2009. gada 31. decembri 

53 

   

 Valsts budžeta finanšu bilance uz 2009. gada 31. decembri 54 

    

 Skaidrojums valsts budžeta finanšu bilancei 55 

   

18. Valsts budžeta parāda saistību pārskats (uz 2006., 2007., 2008. un 

2009. gada beigām) 

71 

   

19 Pārskats par valsts parādu 2009. gadā 72 

    

19.1. Valsts ārējā parāda 2009. gada pārskats 73 

19.2. Valsts iekšējā parāda 2009. gada pārskats 75 

   

20. Pārskats par valsts aizdevumiem 2009. gadā 76 

    

20.1. Valsts aizdevumu saraksts 2009. gadā par aizdevumiem nacionālajā valūtā 

pašvaldību budžetiem 

78 

20.2. Valsts aizdevumu saraksts 2009. gadā par aizdevumiem nacionālajā valūtā 

valsts budžetam 

128 

20.3. Valsts aizdevumu saraksts 2009.gadā par aizdevumiem ārvalstu valūtā 

kapitālsabiedrībām 

129 

20.4. Valsts aizdevumu saraksts 2009. gadā par sliktajiem kredītiem, kurus 

administrē A/S „SEB banka” un kurus no A/S „SEB banka” administrēšanā 

pārĦēmusi Valsts kase 

134 

20.5. Valsts aizdevumu saraksts 2009. gadā par sliktajiem kredītiem, kurus 

administrē A/S „Latvijas Krājbanka” un kurus no A/S „Latvijas Krājbanka” 

administrēšanā pārĦēmusi Valsts kase 

138 

20.6. Valsts aizdevumu saraksts 2009. gadā par aizdevumiem nacionālajā valūtā 

kapitālsabiedrībām un privātpersonām 

141 

20.7.   Valsts aizdevumu saraksts 2009. gadā par pārĦemtajiem A/S „Latvijas 

Gāze” aizdevumiem nacionālajā valūtā 

142 

20.8. Valsts aizdevumu saraksts 2009. gadā par aizdevumiem ārvalstu valūtā 

pašvaldību budžetiem 

143 

20.9.  Valsts aizdevumu saraksts 2009. gadā par aizdevumiem ārvalstu valūtā 

valsts budžetam 

160 

20.10. Valsts aizdevumu saraksts 2009. gadā par aizdevumiem ārvalstu valūtā 

pašvaldību budžetiem (valsts dāvinājumam piesaistītie aizdevumi) 

161 

20.11. Valsts aizdevumu saraksts 2009. gadā par zembilances prasībām ārvalstu 

valūtā 

162 
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21. Pārskats par Valsts kases budžeta kontos esošo līdzekĜu investīcijām 

2009. gadā 

163 

   

22. IzziĦa par valsts budžeta līdzekĜu atlikumiem 2009. gada 31. decembrī 164 

   

23. Valsts ārējo aizĦēmumu izmaksu, atmaksu un apkalpošanas izdevumu 

prognoze no 2010. līdz 2014. gadam 

165 

   

24. Valsts izsniegto galvojumu 2009. gada pārskats 167 

   

25. Valsts neatmaksāto aizdevumu saraksts uz 2009. gada 31. decembri 170 

   

26. Valsts izsniegto galvojumu saraksts uz 2009. gada 31. decembri 173 

   

 IlgtermiĦa stabilizācijas rezerves bilance uz 2009. gada 31. decembri 180 

   

 Skaidrojums ilgtermiĦa stabilizācijas rezerves finanšu bilancei 181 

   

27. IlgtermiĦa stabilizācijas rezerves pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiĦu 

pārskats 2009. gadā 

183 

   

28. Pārskats par Valsts kases budžeta kontos esošo ilgtermiĦa stabilizācijas 

rezerves līdzekĜu investīcijām 2009. gadā 

184 

   

29. IzziĦa par ilgtermiĦa stabilizācijas rezerves līdzekĜu atlikumiem 2009. gada 

31. decembrī 

185 

   

30. Pārskats par ilgtermiĦa stabilizācijas rezerves līdzekĜu kustību pa 

finansēšanas avotiem 2009. gadā 

186 

   

 


