
FMInf_300609_parada.skaidr; Latvijas Republikas 2008.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par 
pašvaldību budžetiem; 1.sējums 

41

Skaidrojums pārskatam par valsts konsolidēto parādu 
 
Valsts konsolidētais parāds  

 

Valsts konsolidētais parāds (uzskaites vērtībā), salīdzinot ar 2007. gadu, ir palielinājies par 
1 596,0 milj. latu un 2008. gada 31. decembrī ir 2 743,1 milj. latu jeb 16,9 % no IKP. 

Valsts konsolidētais parāds (pēc nomināla) uz 2008. gada 31. decembri ir 2 781,5 milj. latu 
jeb 17,1 % no IKP, kas vēl joprojām ir vērtējams kā relatīvi neliels, salīdzinot ar Eiropas 
Monetārās savienības dalībvalstīm Māstrihtas līgumā noteikto konverģences kritēriju – 60 % 
no IKP. 2008. gadā valsts konsolidētā parāda apjoma pret IKP rādītājs ir pieaudzis par 8,9 
procentpunktiem, palielinoties vairāk kā divas reizes. 
Sagatavojot valsts konsolidēto parāda pārskatu veikta valsts un pašvaldību parāda 
konsolidēšana, izslēdzot valsts un pašvaldību savstarpējo parādu atlikumus. 

 

Valsts parāds  
 

Valsts parāds uzskaites vērtībā 2008. gada 31. decembrī ir 2 607,1 milj. latu. 
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7%
9%

8%

7%
7%

6%
5%

4%

8%

5%

7%

5%5%

8%

3%
4%

5%
6%

13.2%
13.1%13.7% 13.1%

12.0%

8.9%

7.0%

16.1%

10.6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Iekšējais parāds % no IKP Ārējais parāds % no IKP Kopējais parāds % no IKP
 

1.attēls Valsts parāda attīstība (% no IKP; uzskaites vērtībā) 

2008. gada 31. decembrī valsts parāds pēc nomināla sasniedza 2 645,4 milj. latu (16,3 % no 
IKP), kas ievērojami pārsniedz grozījumos likumā “Par valsts budžetu 2008. gadam” noteikto 
limitu 1 685 milj. latu pēc nomināla. Ar valsts ekonomikas izaugsmes samazināšanos un tai 
sekojošo lejupslīdi saistītais finansēšanas nepieciešamības pieaugums lika palielināt plānoto 
valsts aizņēmumu apjoma limitu (sākotnēji likumā “Par valsts budžetu 2008. gadam” 
noteiktais aizņēmumu limits bija 1 190 milj. latu pēc nomināla), taču netika paredzēts, ka 
varētu būt nepieciešami ievērojami lielāki finanšu līdzekļi valsts finanšu mērķu sasniegšanai. 
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Pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 35. panta 5. daļā finanšu ministram 
noteiktajām tiesībām un nosacījumiem, Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra 
protokollēmuma Nr. 89 8.§ un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas 2008. gada 
18. decembrī sniegto saskaņojumu, finanšu ministram tika atļauts veikt aizņēmumus Likuma 
par budžetu un finanšu vadību 8.¹ panta pirmajā daļā noteikto mērķu realizācijai, neievērojot 
likumā “Par valsts budžetu 2008. gadam” noteikto maksimālo valsts parāda apjomu 
2008. gada beigās. 

Valsts parāds 2008. gadā ir pieaudzis par 1 613,6 milj. latu (pēc nomināla). Pieaugumu 
ietekmēja gan ārējie, gan iekšējie aizņēmumi, jo, pasliktinoties ekonomiskajai situācijai valstī 
un līdz ar to arī budžeta ieņēmumu izpildei, Valsts kase izmantoja visas finanšu līdzekļu 
piesaistīšanas iespējas – gan valsts parāda vērtspapīru emisijas, gan aizņēmumus iekšējā un 
ārējā finanšu tirgū, tajā skaitā aizņemšanos no Starptautiskā valūtas fonda. 

Ņemot vērā pieaugošo valsts budžeta finansēšanas nepieciešamību, kā arī lai novērstu tirgus 
dalībnieku spriedzi par ieguldījumu drošību, Valsts kase 2008. gadā būtiski palielinājusi 
sākotnējās izvietošanas apjomus iekšējās valsts vērtspapīru izsolēs. 2007. gadā iekšējiem 
valsts vērtspapīriem piesaistīto resursu apjoms bija 97,5 milj. latu (pēc nomināla), bet 
2008. gadā – 986,4 milj. latu (pēc nomināla), no kā gandrīz puse – emitētie vērtspapīri valsts 
pārņemtās A/S „Parex banka” likviditātes nodrošināšanai 471,6 milj. latu apjomā (pēc 
nomināla). 

2008. gada pārskatā uzrādīti valsts budžeta iestāžu aizņēmumi ārpus Valsts kases 
7,5 milj. latu vērtībā (pārskata gada beigās), kas veido 44,4 % no kopējiem valsts budžeta 
iestāžu aizņēmumiem. 

Lielāko daļu no valsts budžeta iestāžu aizņēmumiem ārpus valsts kases veido Iekšlietu 
ministrijas operatīvo transporta līdzekļu iegādei piesaistītie finanšu līdzekļi. 

 

Valsts iekšējais parāds 2008. gada 31. decembrī ir 1 347,7 milj. latu uzskaites vērtībā jeb 
1 385,0 milj. latu pēc nomināla. 

Valsts iekšējais parāds 2008. gadā ir būtiski pieaudzis, palielinoties par 952,2 milj. latu 
uzskaites vērtībā jeb par 988,2 milj. latu pēc nomināla.  

2008. gadā finansēšanas nepieciešamības segšanai no valsts iekšējā aizņēmuma 
instrumentiem izmantotas īstermiņa valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmju emisijas ar 
dzēšanas termiņu trīs, seši un divpadsmit mēneši, kā arī vidēja termiņa obligāciju ar dzēšanas 
termiņu pieci gadi un ilgtermiņa obligāciju (11 gadi) emisijas programmas papildinājums. 
Pirmo reizi tika īstenota valsts vērtspapīru sākotnējā izvietošana ar tiešās pārdošanas metodi, 
kā arī tika emitētas iekšējās parādzīmes eiro valūtā. 

Apgrūtinātās aizņemšanās iespējas starptautiskajos finanšu tirgos, ierobežotā finanšu tirgus 
likviditāte, kā arī veiktie iekšējās ekonomikas un finanšu sektora atbalsta nodrošināšanas 
pasākumi 2008. gada 4. ceturksnī radīja nepieciešamību strauji palielināt iekšējās 
aizņemšanās īstermiņa vērtspapīru emisijas apjomus. 

Valsts iekšējā finanšu tirgū ar vērtspapīru emisijām 2008. gadā piesaistīto resursu apjoms 
veido 986,4 milj. latu (pēc nomināla). 

Valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru investoru struktūrā 2008. gadā būtiski ir pieaudzis  
Latvijas banku īpatsvars. Tajā pašā laikā Latvijas valsts rezidentu, neskaitot komercbankas, 
iegādāto valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru apjoma īpatsvars kopējā investoru struktūrā ir 
nedaudz samazinājies, kaut gan apjoms ir pieaudzis vairākkārtīgi. Savukārt nerezidentu 
īpatsvars kopējā valsts vērtspapīru investoru struktūrā ir pietuvojies nullei. 
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Ļoti ierobežotās iespējas resursu piesaistīšanai ārējā finanšu tirgū noteica to, ka būtiski 
pieauga iekšējā parāda īpatsvars kopējā parāda struktūrā. Īstermiņa iekšējais parāds 
palielinājās no 6 % no kopējā valsts parāda 2007. gada beigās līdz 38 % no kopējā valsts 
parāda 2008. gada beigās. Savukārt ilgtermiņa iekšējais parāds samazinājās, ko var skaidrot ar 
nākotnes prognožu nenoteiktību situācijai finanšu tirgū. 

2008. gadā apgrozībā esošo valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru veidu (dalījumā pēc to 
dzēšanas termiņiem) procentuālais īpatsvars iekšējā parādā ir būtiski mainījies (skat. 
2. attēlu). 

 IEKŠĒJAIS PARĀDS SADALĪJUMĀ PA 
IEKŠĒJĀ AIZŅĒMUMA VĒRTSPAPĪRU 
VEIDIEM 2007. GADA 31. DECEMBRĪ 
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2. attēls. Iekšējā parāda sadalījums 

 

2008. gadā apgrozībā laisti arī vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 91 diena un 182 dienas. 
Īstermiņa vērtspapīru īpatsvars valsts iekšējā parādā no 11 % 2007. gada beigās ir pieaudzis 
līdz 67 % 2008. gada beigās. Palielinājies ir arī citu aizņēmumu īpatsvars, no kuriem 
2008. gada beigās 92,3 % ir overdrafti. Pārējie ir īstermiņa aizņēmumi komercbankās. 

Valsts sektors pārskata gadā ir aktīvi izmantojis banku piedāvātās overdrafta iespējas, uz 
pārskata gada beigām veidojot parādu 84,5 milj. latu apmērā, kas, salīdzinot ar stāvokli uz 
2007. gada beigām, ir pieaudzis par 84,36 milj. latu. 

 

Valsts ārējais parāds 2008. gada 31. decembrī ir 1259,4 milj. latu (uzskaites vērtībā) jeb 
1260,4 milj. latu (pēc nomināla). 

2008. gadā valsts ārējais parāds palielinājās par 625,1  milj. latu uzskaites vērtībā jeb 
625,3 milj. latu pēc nomināla. Ārējā parāda palielinājumu veido 2008. gadā veiktās 
eiroobligācijas emisijas finanšu līdzekļi, no Eiropas Investīciju bankas aizdevuma Eiropas 
Savienības strukturālo fondu projektu budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai piesaistītie 
105,4 milj. latu (150 milj. EUR), no Starptautiskā valūtas fonda saņemtā aizdevuma naudas 
līdzekļi 409 milj. latu (535,3 milj. XDR) apjomā un Ziemeļu investīciju bankas piešķirtie 
līdzekļi Rīgas Stradiņa universitātes modernizācijas projekta realizācijai 1,9 milj. latu 
(2,7 milj. EUR) apmērā. 

Aizņēmumu no ārējiem kapitāla tirgiem īpatsvars turpināja samazināties arī 2008. gadā – 
salīdzinot ar stāvokli 2007. gada 31. decembrī, tas ir par 21,8 procentpunktiem mazāks. Ja 
2007. gada 31. decembrī lielāko daļu (66,4 %) no valsts ārējā parāda veidoja aizņēmumi no 
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kapitāla tirgus, tad 2008. gada 31. decembrī to īpatsvars valsts ārējā parādā ir vairs tikai 
44,6 %. 

 

Atvasināto finanšu instrumentu pielietošana valsts parāda portfeļa vadībā 
 

Valsts kase ne tikai piesaista līdzekļus finansēšanas nepieciešamības segšanai, bet arī veic ar 
šīm darbībām saistīto finanšu risku vadību. Risku vadību veic valsts parāda portfeļa līmenī, 
izdalot procentu likmju un valūtu kursu svārstību risku, pārfinansēšanas u.c. riskus un 
piemērojot tiem atbilstošos rādītājus. 

Lai realizētu valsts parāda vadības stratēģiju un ievērotu noteiktos stratēģijas uzstādījumus, 
2008. gadā Valsts kase turpināja izmantot atvasinātos finanšu instrumentus – procentu likmju 
mijmaiņas darījumus (SWAP) un valūtu nākotnes darījumus (FX FORWARD). Procentu 
likmju mijmaiņas darījumi veikti ar mērķi ievērot valsts parāda vadības stratēģijā noteiktās 
robežās procentu likmju vidējo svērto fiksēto periodu un fiksēto likmju īpatsvaru robežu, bet 
valūtu nākotnes darījumi veikti ar mērķi ievērot tīrā parāda portfeļa rādītāju. 

2008. gada 31. decembrī procentu likmju mijmaiņas darījumu tirgus vērtība (patiesā vērtība) 
bija negatīva – (- 4,59) milj. latu. Salīdzinot ar 2007. gada 31. decembri, procentu likmju 
mijmaiņas darījumu diskontētā tagadnes vērtība palielinājusies, kas saistīts ar eiro procentu 
likmju līmeņu samazinājuma tendenci finanšu tirgū 2008. gada beigās. 

Noslēgtie procentu likmju mijmaiņas darījumi ir turami līdz dzēšanai, jo ir noslēgti stratēģijā 
noteikto parāda rādītāju ievērošanai un nav paredzēti spekulācijām. Tādējādi, šo atvasināto 
finanšu instrumentu tirgus vērtība uz noteiktu dienu parāda tikai iespējamo ieguvumu vai 
zaudējumus, gadījumā, ja realizētu šo instrumentu spot tirgū, kas nav atļauts, jo tad notiku 
noteikto parāda rādītāju pozīcijas maiņa. 

Valsts parāda portfeļa vadības nolūkos 2008. gadā tika noslēgti pieci procentu likmju 
mijmaiņas darījumi. 2008. gada 3. janvārī un 5. martā tika noslēgti procentu likmju mijmaiņas 
darījumi 40 un 255 milj. eiro apmērā, kuri paredz Valsts kasei maksāt mainīgo likmi, pretī 
saņemot fiksēto procentu likmi. Pretēji procentu likmju mijmaiņas darījumi noslēgti 
2008. gada 5. martā, 11. jūnijā un 29. septembrī 90, 40 un 130 milj. eiro apmērā, un šie 
darījumi paredz, ka Valsts kase maksā fiksēto likmi, pretī saņemot mainīgo procentu likmi. 

Noslēgto procentu likmju mijmaiņas darījumu efektivitāti raksturo to spēja noturēt valsts 
parāda vadības stratēģijā noteikto procentu likmju vidējā svērtā fiksētā perioda rādītāju 
(“duration”) noteiktajās robežās 3,35 +/- 0,35 gadi. Tā kā apskatāmā efektivitāte ir tieši 
saistīta ar valsts parāda vadības stratēģiju noteikto duration rādītāju, tad no šī viedokļa 
2008. gadā procentu likmju SWAP darījumi bija efektīvi līdz novembrim (ieskaitot). Savukārt 
decembrī duration radītājā samazinājumu izraisīja iekšējā izlaiduma vērtspapīru emisija 
242 milj. latu apmērā, kā arī aizņemšanās no Starptautiskā valūtas fonda 535,3 milj. XDR 
apmērā ar mainīgo likmi. Šī parametra atgriešana kritērijā noteiktajās robežās ar atļautajiem 
instrumentiem nebija iespējama finanšu tirgus situācijas un darījumu partneru limitu dēļ. 

2008. gada decembra beigās pēc aizņēmuma no Starptautiskā valūtas fonda valūtu atklātā 
pozīcija pieauga. Lai valsts budžetam neradītu zaudējumus no valūtu kursu svārstībām, tika 
noslēgti FX FORWARD darījumi 367 milj. eiro apmērā. Visu FX FORWARD darījumu 
efektivitāte 2008. gada beigās, salīdzinājumā ar pārfiksēšanas datumu 2008. gada 
31. decembrī, ir 100%. 
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Savukārt, valūtu nākotnes darījumu tirgus vērtība (FX FORWARD) 2008. gada 31. decembrī 
ir (- 0,06) milj. latu apmērā. FX FORWARD darījumu negatīvā vērtība saistīta ar eiro kursa 
pret ASV dolāru samazināšanos 2008. gada beigās. 

 

Pašvaldību parāds 
Kopējais pašvaldību parāds 2008. gadā palielinājās par 122,4 milj. latu un 2008. gada 
31. decembrī sasniedza 490,5 milj. latu (uzskaites vērtībā), t.sk. – aizņēmumi no Valsts kases 
354,5 milj. latu un ārpus Valsts kases - 136 milj. latu. Salīdzinājumam – 2007. gada 
31. decembrī pašvaldību kopējais parāds bija 368,2 milj. latu. 

Pašvaldību tiesības ņemt aizņēmumus nosaka likums “Par pašvaldību budžetiem”, kas paredz, 
ka pašvaldības var ņemt aizņēmumus no Valsts kases Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un 
apjomos ar domes (padomes) lēmumu. Kārtību, kādā pašvaldības veic aizņēmumus, Latvijā 
nosaka 2008. gada 25. martā pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr.196 “Noteikumi par 
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”. 

Pašvaldības ir tiesīgas ņemt aizņēmumus gan Latvijā, gan ārvalstīs, izlaižot vērtspapīrus vai 
noslēdzot aizņēmuma līgumu. Aizņēmumi var būt gan īstermiņa (lai segtu īslaicīgu 
pašvaldību finanšu resursu deficītu; šie aizņēmumi ir jāatmaksā līdz saimnieciskā gada 
beigām), gan ilgtermiņa (izmantojami investīciju projektu finansēšanai). Šādus aizņēmumus 
nedrīkst izmantot pašvaldību pastāvīgo izdevumu finansēšanai. 

Pašvaldību īstermiņa aizņēmumu apjoms (pēc aizņēmuma līgumā norādītā sākotnējā termiņa) 
2008. gadā ir palielinājies par 50,5 tūkst. latu (569,2 tūkst. latu 2007. gada beigās, 
619,7 tūkst. latu 2008. gada beigās), no kuriem 76,6 % ir pašvaldību aizņēmumu no Valsts 
kases palielinājums. Pašvaldību īstermiņa aizņēmumu ārpus Valsts kases īpatsvars visos 
pašvaldību īstermiņa aizņēmumos ir palielinājies no 9,1 % uz 10,3 % (52 tūkst. latu 
2007. gada 31. decembrī un 63,9 tūkst. latu 2008. gada 31. decembrī). 

Pašvaldību ilgtermiņa aizņēmumu apjoms (pēc aizņēmuma līgumā norādītā sākotnējā 
termiņa) 2008. gadā ir palielinājies par 122,3 milj. latu (367,6 milj. latu 2007. gada beigās, 
489,9 milj. latu 2008. gada beigās), no kuriem 84,7 % ir pašvaldību aizņēmumu no Valsts 
kases palielinājums. Pašvaldību ilgtermiņa aizņēmumu ārpus Valsts kases īpatsvars visos 
pašvaldību ilgtermiņa aizņēmumos ir samazinājies no 31,9 % uz 27,8 % (117,3 milj. latu 
2007. gada 31. decembrī un 136 milj. latu 2008. gada 31. decembrī). 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22¹. pantu finanšu ministrs, ņemot vērā 
pašvaldību iesniegumus par konkrētu projektu īstenošanu, var apstiprināt arī citu aizdevēju, ja 
cita aizdevēja aizdevuma nosacījumi ir izdevīgāki nekā no valsts budžeta izsniedzamo 
aizdevumu nosacījumi. 2008. gadā, pamatojoties uz noslēgtajiem aizdevumu līgumiem ar 
citiem aizdevējiem, pašvaldību ārpus Valsts kases saņemto aizņēmumu apjoms ir 
9,9 milj. latu, kas veido 31,7 % no kopējiem pašvaldību saņemtajiem aizņēmumiem 
2008. gadā. Salīdzinājumam – 2007. gadā pašvaldību ārpus Valsts kases saņemto aizņēmumu 
īpatsvars bija 55,7 % no kopējiem pašvaldību saņemtajiem aizņēmumiem. 

Lielāko daļu no pašvaldību aizņēmumiem ārpus Valsts kases veido Rīgas pilsētas aizņēmums 
no AS „DnB NORD” (9,5 milj. latu), bet visizplatītākais aizdevējs pašvaldību ārpus Valsts 
kases ņemtajos aizņēmumos ir Vides investīciju fonds (77,8 % aizdevumu izsniegšanas 
gadījumu). 

Gadskārtējais likums par valsts budžetu nosaka pašvaldību aizņēmumu saistību kopējo 
pieļaujamo palielinājumu. Ar grozījumiem likumā “Par valsts budžetu 2008. gadam” 
pašvaldību aizņēmumu kopējais pieļaujamais palielinājums noteikts 147,5 milj. latu apjomā, 
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kurš netika pārsniegts. Kopējais pašvaldību aizņēmumu palielinājums 2008. gadā ir 
122,4 milj. latu, no kuriem palielinājums darījumu rezultātā ir 119,5 milj. latu. 

Pašvaldību aizņēmumu īpatsvars kopējā pašvaldību aizņēmuma apjomā
sadalījumā pa rajoniem

Valmieras rajons, 4.2%

Tukuma rajons, 3.6%

Cēsu rajons, 3.6%

Saldus rajons, 2.0%

Preiļu rajons, 2.0%

Valkas rajons, 1.9%

Madonas rajons, 1.8%

Ludzas rajons, 1.8%

Kuldīgas rajons, 1.5%

Jēkabpils rajons, 1.5%

Liepājas rajons, 1.4%

Krāslavas rajons, 1.4%

Gulbenes rajons, 1.0%

Daugavpils rajons, 0.6%
Alūksnes rajons, 0.6%

Jelgavas rajons, 0.7%
Rēzeknes rajons, 0.7%

Ventspils rajons, 0.3%

Talsu rajons, 2.0%

Limbažu rajons, 2%

Republikas pilsētas, 48.7%

Rīgas rajons, 8.3%

Pārējie, 16%

Ogres rajons, 2.5%

Bauskas rajons, 2.4%

Aizkraukles rajons, 2.2%
Dobeles rajons, 0.8%
Balvu rajons, 0.7%

 
3. attēls. Pašvaldību parāda sadalījums pa rajoniem 

Salīdzinot parāda sadalījumu starp rajoniem (3. attēls), lielākais parāda īpatsvars ir Rīgas 
rajona pašvaldībām (bez Rīgas pilsētas) un tas ir par pusi lielāks nekā otrs lielākais -
Valmieras rajona pašvaldību – parāds. Tas izskaidrojams ar Rīgas rajona pilsētu straujo 
attīstību, jo lielākās parādsaistības Rīgas rajonā (neskaitot Rīgas pilsētu) ir pilsētām. Līdzīga 
tendence ir novērojama arī citu rajonu pašvaldībām. 

Valsts nozīmes pilsētu aizņēmumu īpatsvars kopējā pašvaldību 
aizņēmumā

Daugavpils, 4.7%

Jūrmala, 3.7%

Rēzekne, 2.7%

Liepāja, 5.0%

Jelgava, 6.2%

Rīga, 26.4%

Pārējās pašvaldības, 
51.3%

 
4. attēls. Pašvaldību parāda sadalījums pa valsts nozīmes pilsētām 
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Valsts nozīmes pilsētu kopējais parāds 2008. gadā ir kļuvis par 12,8 milj. latu mazāks par 
pārējo pašvaldību kopējo parādu, veidojot 48,7 % no kopējā pašvaldību parāda (4. attēls). 
Pārējo pašvaldību 2008. gadā saņemto aizņēmumu apjoms pārsniedz valsts nozīmes pilsētu 
saņemto aizņēmumu apjomu aptuveni divas reizes, saņemtajiem aizņēmumiem esot, attiecīgi, 
104,1 milj. latu un 52,2 milj. latu. Kopējais valsts nozīmes pilsētu parāda pieaugums 
2008. gadā ir bijis 54 milj. latu, bet pārējo pašvaldību – 68,4 milj. latu. 

Parāds samazinājies ir 239 pašvaldībām, 4 pašvaldībām tas ir palicis 2007. gada 31. decembra 
līmenī, bet 243 pašvaldībām (ieskaitot valsts nozīmes pilsētas) parāds uz 2008. gada 
31. decembri ir palielinājies. Jāatzīmē, ka Ventspils pilsēta un vēl 63 pašvaldības arī 
2008. gadā ir iztikušas ar pašvaldības budžeta ieņēmumiem dažādu projektu realizēšanai un 
nav izmantojušas iespēju piesaistīt finanšu līdzekļus, ņemot aizņēmumus. 

Lielāko pašvaldību parāda summu 2008. gada 31. decembrī veidoja Rīgas pilsētas aizņēmumi  
129,6 milj. latu vērtībā, kas ir 26,4 % no kopējā pašvaldību parāda. Salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu, Rīgas pilsētas aizņēmumu īpatsvars kopējā pašvaldību parādā ir samazinājies par 3,2 
procentpunktiem, lai gan atmaksājamo aizņēmumu apjoms Rīgas pilsētai ir palielinājies par 
20,4 milj. latu, turpinot tendenci katru gadu samazināties. Tas norāda uz to, ka 2008. gadā 
pārējās pašvaldības ir aktīvāk izmantojušas aizņemšanās iespējas. 

Rīgas pilsētas pašvaldība parāda vadību veic pamatojoties uz Rīgas domes 2008. gada 
22. janvārī apstiprināto Rīgas pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un citu ilgtermiņa saistību 
vadības stratēģiju 2008. – 2012. gadam. 

Saskaņā ar Rīgas pašvaldības aizņēmumu vadības stratēģiju, pašvaldības parāda portfeļa 
vadība ir piesardzīga, orientēta uz finanšu risku ierobežošanu un novēršanu, pieļaujot 
stratēģijā noteikto atvasināto finanšu instrumentu izmantošanu vienīgi finanšu risku 
ierobežošanai. 

Rīgas pilsētas pašvaldība savu investīciju projektu finansēšanai izmanto ilgtermiņa 
aizņēmumus gan komercbankās, gan starptautiskās finanšu institūcijās, gan arī aizņēmumus 
Valsts kasē. 

2008. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība ir noslēgusi vienu jaunu aizņēmuma līgumu, kuram par 
aizdevēju konkursa kārtībā izvēlējās AS „DnB NORD”. Aizņēmuma apjoms ir 9,5 milj. latu 
(13,5 milj. eiro) un procentu likme veidojas no viena gada EURIBOR likmes un 0,75 % 
pievienotās likmes, kas tā brīža situācijai ilgtermiņa aizdevumiem ir vērtējama kā ļoti zema. 
Aizņēmums paredzēts Rīgas 2. vidusskolas ēkas K.Valdemāra ielā 1 rekonstruēšanai, sociālās 
daudzdzīvokļu mājas Rīgā, Platajā ielā projektēšanai un būvniecībai, bērnu mūzikas skolas 
ēkas Kronvalda bulvārī 8 rekonstruēšanai, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu 
līdzfinansējuma nodrošināšanai Brīvības gatves un Juglas ielas divu līmeņu šķērsojuma 
būvniecības projektam. 

Atbilstoši Rīgas pašvaldības aizņēmumu vadības stratēģijai, tās viens no svarīgākajiem 
mērķiem ir nodrošināt Rīgas pašvaldībai nepieciešamos finanšu resursus ar iespējami 
zemākām izmaksām, tai skaitā esošo aizņēmumu apkalpošanas izmaksu samazināšana, kā arī 
pašvaldības aizņēmumu struktūras optimizācija. 
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Lai mazinātu procentu likmju risku, Rīgas pilsētas pašvaldība iepriekšējos gados ir noslēgusi 
piecus procentu likmju mijmaiņas līgumus (SWAP), kuru fiksētās procentu likmes ir robežās 
no 3,23 % līdz 3,56 %. 2008. gada beigās procentu likmju vidējais svērtais fiksētais periods ir 
bijis 3,11 gadi un 83 % no kopējām pašvaldības saistībām ir bijušas ar fiksētu procentu likmi 
(ieskaitot tos aizņēmumus, kuriem procentu likme ir fiksēta, izmantojot SWAP darījumus), 
kas atbilst  stratēģijā  noteiktajam pieļaujamajam līmenim. 
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