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

 
Satura rādītājs 

 
Piel.Nr. Nosaukums Lpp. 

   
 1.sējums  
   
 Ziņojums par Latvijas Republikas 2007.gada pārskatu par valsts budžeta 

izpildi un par pašvaldību budžetiem 
6 

   
 Pārskats par valsts konsolidētā kopbudžeta izpildi 2007.gadā 9 
   
 Skaidrojums pārskatam par valsts konsolidētā kopbudžeta izpildi 2007.gadā 10 
   
 Valsts konsolidētā grāmatvedības bilance uz 2007.gada 31.decembri 18 
   
 Skaidrojums valsts konsolidētajai grāmatvedības bilancei 20 
   
 Pārskats par valsts konsolidēto parādu uz 2007.gada 31.decembri 37 
   
 Skaidrojums pārskatam par valsts konsolidēto parādu 38 
   
 2.sējums  
   

1. Valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums uz 2007.gada 
31.decembri 

5 

    
 Skaidrojums valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam 7 
    

2. Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums uz 
2007.gada 31.decembri 

19 

    
 Skaidrojums pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču 

kopsavilkumam  
21 

    
3. Informācija par valsts budžeta iestāžu debitoriem 2007.gadā 32 
    

4. Informācija par pašvaldību budžeta iestāžu debitoriem 2007.gadā 33 
   

5. Informācija par valsts budžeta iestāžu kreditoriem 2007.gadā 34 
    

6. Informācija par pašvaldību budžeta iestāžu kreditoriem 2007.gadā 36 
   

7. Valsts budžeta iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 
2007.gadā 

38 

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

2007.gadā 
39 
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Piel.Nr. Nosaukums Lpp. 
   
 
 

   

9. Valsts budžeta iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu 2007.gada kustības 
pārskats  

40 

   
10. Pašvaldību budžeta iestāžu ilgtermiņa finanšu ieguldījumu 2007.gada 

kustības pārskats 
41 

   
11. Valsts budžeta iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu 2007.gada kustības 

pārskats  
42 

   
12. Pašvaldību budžeta iestāžu īstermiņa finanšu ieguldījumu 2007.gada 

kustības pārskats 
43 

   
13. Pārskats par valsts budžeta iestāžu aizņēmumiem 2007.gadā 44 

    
14. Pārskats par pašvaldību aizņēmumiem 2007.gadā 46 

    
15. Pārskats par pašvaldību izsniegtajiem galvojumiem uz 2007.gada 

31.decembri 
224 

    
16. Valsts budžeta iestāžu naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikums 

uz 2007.gada 31.decembri 
253 

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

2007.gada 31.decembri 
254 

   
 Valsts budžeta finanšu bilance uz 2007.gada 31.decembri 255 
    
 Skaidrojums valsts budžeta finanšu bilancei   257 
   

18. Valsts budžeta parāda saistību pārskats (2004., 2005., 2006. un 2007.gads) 273 
   

19 Pārskats par valsts parādu 2007.gadā 274 
    

19.1. Valsts ārējā parāda 2007.gada pārskats 275 
19.2. Valsts iekšējā parāda 2007.gada pārskats 277 
   

20. Pārskats par valsts aizdevumiem 2007.gadā 278 
    

20.1. Valsts aizdevumu saraksts 2007.gadā par aizdevumiem nacionālajā valūtā 
pašvaldību budžetam 

280 

20.2. Valsts aizdevumu saraksts 2007.gadā par aizdevumiem nacionālajā valūtā 
valsts budžetam  

368 

20.3. Valsts aizdevumu saraksts 2007.gadā par aizdevumiem ārvalstu valūtā 
kapitālsabiedrībām  

369 

20.4. Valsts aizdevumu saraksts 2007.gadā par sliktajiem kredītiem, kurus 
administrē A/S SEB Latvijas Unibanka un kuras no A/S SEB Latvijas 
Unibanka administrēšanā pārņēmusi Valsts kase 

374 
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20.5. Valsts aizdevumu saraksts 2007.gadā par sliktajiem kredītiem, kurus 
administrē A/S Latvijas Krājbanka un kuras no A/S Latvijas Krājbanka 
administrēšanā pārņēmusi Valsts kase 

378 

20.6. Valsts aizdevumu saraksts 2007.gadā par aizdevumiem nacionālajā valūtā 
kapitālsabiedrībām 

381 

20.7.   Valsts aizdevumu saraksts 2007.gadā par A/S Latvijas Gāze pārņemtajiem 
aizdevumiem  

382 

20.8. Valsts aizdevumu saraksts 2007.gadā par aizdevumiem ārvalstu valūtā 
pašvaldību budžetam 

383 

20.9.  Valsts aizdevumu saraksts 2007.gadā par aizdevumiem ārvalstu valūtā 
valsts budžetam 

389 

20.10. Valsts aizdevumu saraksts 2007.gadā par aizdevumiem ārvalstu valūtā 
pašvaldību budžetam (valsts dāvinājumiem piesaistītie aizdevumi) 

390 

20.11. Valsts aizdevumu saraksts 2007.gadā par zembilances prasībām ārvalstu 
valūtā 

391 

   
21. Pārskats par Valsts kases budžeta kontos esošo līdzekļu investīcijām 

2007.gadā 
392 

   
22. Izziņa par valsts budžeta līdzekļu atlikumiem 2007.gada 31.decembrī 393 

   
23. Valsts ārējo aizņēmumu izmaksu, atmaksu un apkalpošanas izdevumu 

prognoze 2008. līdz 2012.gadam 
394 

   
24. Valsts izsniegto galvojumu 2007.gada pārskats 396 

   
25. Valsts neatmaksāto aizdevumu saraksts uz 2007.gada 31.decembri 398 

   
26. Valsts izsniegto galvojumu saraksts uz 2007.gada 31.decembri 400 

   
  3.sējums   
   

27. Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2007.gadā (ieskaitot ziedojumus un 
dāvinājumus) 

4 

   
28. Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2007.gadā (neieskaitot ziedojumus un 

dāvinājumus) 
7 

   
 Skaidrojums par valsts konsolidētā budžeta izpildi 10 
   

29. Valsts budžeta ieņēmumi 2007.gadā 21 
   

30. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2007.gadā 24 
   

30.1. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un 
apakšprogrammām 2007.gadā 

25 

30.2. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām 2007.gadā 

279 
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30.3. Valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 
2007.gadā 

288 

  
31. Informācija par līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojumu 2007.gadā 289 

   
32. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2007.gadā 292 

   
32.1. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un 

apakšprogrammām 2007.gadā 
293 

32.2. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām 2007.gadā 

301 

32.3. Valsts speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 
2007.gadā 

307 

  
33. Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi    

2007.gadā      
308 

   
33.1. Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi pa 

programmām un apakšprogrammām 2007.gadā 
309 

33.2. Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi 
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2007.gadā 

314 

33.3. Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu izdevumi atbilstoši 
funkcionālajām kategorijām 2007.gadā 

315 

  
34. Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti 

investīcijām (to skaitā ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu 
līdzfinansētās programmas) un pārējām ilgtermiņa saistībām 2007.gadā un 
tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai 

336 

   
35. Programmas “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” izpilde 

2007.gadā 
381 

   
36. Ar  Ministru kabineta rīkojumiem ministrijām un valsts centrālajām budžeta 

iestādēm piešķirtie, ieskaitītie un 2007.gadā izlietotie privatizācijas līdzekļi 
382 

   
37. Ministriju un centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu 

rezultatīvie rādītāji 2007.gadā 
384 

   
38. Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2007.gadā (ieskaitot ziedojumus un 

dāvinājumus) 
482 

   
 Skaidrojums par pašvaldību budžeta izpildi 485 
   

39. Kopsavilkums par pašvaldību pamatbudžeta izpildi 2007.gadā 488 
   

40. Kopsavilkums par pašvaldību speciālā budžeta izpildi 2007.gadā 510 
   

41. Kopsavilkums par pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu izpildi 2007.gadā 524 
 


