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Skaidrojums pārskatam par valsts konsolidēto parādu 
 
Valsts konsolidētais parāds  

 

Valsts konsolidētais parāds (uzskaites vērtībā), salīdzinot ar 2008. gadu, ir palielinājies par 
1 554,5 milj. latu un 2009. gada 31. decembrī bija 4 297,6 milj. latu jeb 32,8 % no IKP. 

Valsts konsolidētais parāds (pēc nomināla) uz 2009. gada 31. decembri ir 4 327,5 milj. latu 
jeb 33,1 % no IKP, kas vēl joprojām ir vērtējams kā neliels, salīdzinot ar Eiropas Monetārās 
savienības dalībvalstīm Māstrihtas līgumā noteikto konverģences kritēriju – 60 % no IKP. 
2009. gadā valsts konsolidētā parāda apjoma pret IKP rādītājs ir pieaudzis par 16 
procentpunktiem, palielinoties gandrīz divas reizes. 
Sagatavojot valsts konsolidēto parāda pārskatu, veikta valsts un pašvaldību parāda 
konsolidēšana, izslēdzot valsts un pašvaldību savstarpējo parādu atlikumus. 

 

Valsts parāds  
 

2009. gada 31. decembrī valsts parāds pēc nomināla sasniedza 4 182 milj. latu (32 % no IKP), 
kas nepārsniedz grozījumos likumā “Par valsts budžetu 2009. gadam” noteikto limitu 
5 500 milj. latu pēc nomināla. Pieaugošie fiskālie riski un vienošanās ar starptautiskajiem 
aizdevējiem noteica nepieciešamību 2009.gadā veikt grozījumus gadskārtējā valsts budžeta 
likumā, palielinot valsts parāda limitu, kas sākotnēji tika noteikts 5 000 milj. latu apmērā pēc 
nomināla, tomēr valsts parāds pēc nomināla 2009. gadā ne reizi nepārsniedza 4 200 milj. latu 
apjomu. 

Valsts parāds uzskaites vērtībā 2009. gada 31. decembrī bija 4 152,1 milj. latu (31,7 % no 
IKP). 

Valsts parāda attīstība (% no IKP)
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Valsts parāds 2009. gadā ir pieaudzis par 1 536,6 milj. latu (pēc nomināla). Pieaugums 
veidojies no ārējiem aizņēmumiem, iekšējā parāda apjomam uz 2009. gada 31. decembri 
samazinoties par trešdaļu salīdzinājumā ar stāvokli uz 2008. gada 31. decembri. 
Ekonomiskajai situācijai valstī turpinot pasliktināties un līdz ar to samazinoties budžeta 
ieņēmumiem, Valsts kase izmantoja visas finanšu līdzekļu piesaistīšanas iespējas – gan valsts 
parāda vērtspapīru emisijas, gan aizņēmumus iekšējā un ārējā finanšu tirgū. 2009. gadā 
lielāko finansējumu valsts budžeta deficīta finansēšanai nodrošināja starptautiskās atbalsta 
programmas aizdevumi. 

2009. gadu valsts noslēdza ar kopbudžeta (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus) deficītu – 
valsts kopbudžeta deficīts sasniedza 6,5 % no IKP, kas ir par 0,4 procentpunktiem mazāk kā 
plānots likumā “Par valsts budžetu 2009. gadam”. Līdz ar valsts kopbudžeta deficīta 
pieaugumu valsts aizņemšanās apjomi pārskata gadā ir turpinājuši būtiski palielināties. 

2009. gada 31. decembrī 78,3 % no valsts parāda veidoja aizņēmumi ārējā un 21,7 % – 
aizņēmumi iekšējā finanšu un kapitāla tirgū. 

Ņemot vērā pieaugošo valsts budžeta finansēšanas nepieciešamību, kā arī lai novērstu tirgus 
dalībnieku spriedzi par ieguldījumu drošību, Valsts kase 2009. gadā būtiski palielinājusi 
sākotnējās izvietošanas apjomus iekšējās valsts vērtspapīru izsolēs: 2008. gadā ar iekšējiem 
valsts vērtspapīriem piesaistīto resursu apjoms bija 986,4 milj. latu (pēc nomināla), bet 
2009. gadā – 1 340,9 milj. latu (pēc nomināla), šādu apjomu panākot galvenokārt ar ar 
parādzīmju ar dzēšanas termiņu viens mēnesis emisijām. 

2009. gada pārskatā ir uzrādīti valsts budžeta iestāžu aizņēmumi ārpus Valsts kases 
14,2 milj. latu vērtībā (pārskata gada beigās), kas veido 66,6 % 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 2009. gada 31. decembrī bija 899,3 milj. latu uzskaites vērtībā jeb 
920,7 milj. latu pēc nomināla. 

Valsts iekšējais parāds 2009. gadā ir būtiski sarucis, samazinoties par 448,4 milj. latu 
uzskaites vērtībā jeb 464,3 milj. latu pēc nomināla, kas saistīts ar to, ka tika dzēstas 
2008. gadā emitētās valsts īstermiņa parādzīmes valsts pārņemtās Parex bankas likviditātes 
nodrošināšanai. 

2009. gadā finansēšanas nepieciešamības segšanai no valsts iekšējā aizņēmuma 
instrumentiem izmantotas tikai īstermiņa valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmju emisijas ar 
dzēšanas termiņu viens, trīs, seši un divpadsmit mēneši. 2009. gada valsts vērtspapīru 
sākotnējā izvietošanā izmantota arī tiešās pārdošanas metode, kā arī emitētas iekšējās 
parādzīmes eiro valūtā privātā izvietojuma (private placement) formātā, t.i., pārdodot 
vērtspapīrus tieši institucionālajiem investoriem ārpus izsolēm. 

Valsts iekšējā finanšu tirgū ar vērtspapīru emisijām 2009. gadā piesaistīto resursu apjoms 
veido 1 340,9 milj. latu (pēc nomināla), kas galvenokārt izmantots valsts parāda 
pārfinansēšanai. Kopš 2009. gada otrās puses valsts iekšējā parāda īstermiņa vērtspapīru 
sadalījums pa termiņiem pakāpeniski mainīts, veicot pārfinansēšanu no parādzīmēm ar 
dzēšanas termiņu viens mēnesis uz parādzīmēm ar ilgāku dzēšanas termiņu. 

Valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru investoru struktūrā 2009. gadā būtiski (apmēram par 
24 procentpunktiem) ir samazinājies Latvijas kredītiestāžu īpatsvars. Tajā pašā laikā Latvijas 
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valsts rezidentu (neskaitot kredītiestādes) un valsts fondu iegādāto valsts iekšējā aizņēmuma 
vērtspapīru apjoms un tā īpatsvars kopējā investoru struktūrā ir palielinājies. Savukārt 
nerezidentu īpatsvars kopējā valsts vērtspapīru investoru struktūrā un iegādāto valsts iekšējā 
aizņēmuma vērtspapīru apjoms ir mazliet palielinājies, vēl arvien esot ļoti zemā līmenī. 

Resursu piesaistīšana ārējā finanšu tirgū radīja iekšējā parāda īpatsvara būtisku samazinājumu 
kopējā parāda struktūrā – no 52 % 2008. gada beigās līdz 22 % 2009. gada beigās. Īstermiņa 
iekšējais parāds samazinājās no 38 % no kopējā valsts parāda 2008. gada beigās uz 13 % no 
kopējā valsts parāda 2009. gada beigās. Arī vidējā termiņa un ilgtermiņa iekšējais parāds nav 
palielinājies – tas ir pat samazinājies. Tas skaidrojams ar augstajām procentu likmēm latu 
aizņēmumiem 2009. gadā un tā rezultātā pieņemtu lēmumu izvairīties no augstiem parāda 
apkalpošanas izdevumiem nākotnē. 

2009. 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 
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Īstermiņa vērtspapīru īpatsvars valsts iekšējā parādā no 67 % 2008. gada beigās ir 
samazinājies līdz 49 % 2009. gada beigās. Citu aizņēmumu, no kuriem visi ir īstermiņa 
naudas aizdevumi, kas noteikta limita ietvaros tiek piešķirti kā papildu līdzekļi klienta kontā 
(turpmāk – overdrafts), īpatsvars 2009. gada beigās ir palielinājies, kaut gan apjoms ir 
samazinājies par 7 milj. latu, salīdzinot ar apjomu 2008. gada beigās. 

Valsts kase pārskata gadā ir turpinājusi aktīvi izmantot kredītiestāžu piedāvātās overdrafta 
iespējas, uz pārskata gada beigām veidojot parādu 84,5 milj. latu apmērā, kas, salīdzinot ar 
stāvokli uz 2008. gada beigām, nav mainījies. 

 

Valsts ārējais parāds 2009. gada 31. decembrī bija 3 252.8 milj. latu (uzskaites vērtībā) jeb 
3 261,3 milj. latu (pēc nomināla). 

2009. gadā valsts ārējais parāds palielinājies par 1 993,4  milj. latu uzskaites vērtībā jeb 
2 000,2 milj. latu pēc nomināla. Šo ārējā parāda palielinājumu veido 2009. gadā no Eiropas 
Investīciju bankas aizdevuma Eiropas Savienības strukturālo fondu projektu budžeta 
līdzfinansējuma nodrošināšanai piesaistītie 52,7 milj. latu (75 milj. EUR), aizņēmums no 
Eiropas Padomes attīstības bankas projektu līdzfinansēšanai izglītības sfēras, pilsētvides un 
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lauku vides sakārtošanai 17,6 milj. latu (25 milj. EUR) apjomā, Starptautiskā valūtas fonda 
piešķirtie līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (overdrafts) 92,5 milj. latu (120,8 milj. XDR) 
apjomā, AS „Latvijas Hipotēku un zemes bankas” kredītsaistību pret Ziemeļu investīciju 
banku par aizdevuma līguma “Mazo un vidējo uzņēmumu aizdevumu programma” 
pārņemšana 29,5 milj. latu (42 milj. EUR) apjomā, kā arī starptautiskās finanšu palīdzības 
programmas ietvaros saņemtie aizdevumu naudas līdzekļi: no Starptautiskā valūtas fonda - 
136,7 milj. latu (178,4 milj. XDR), no Eiropas Komisijas – 1 546,2 milj. latu 
(2 200 milj. EUR) pēc nomināla (uzskaites vērtība 2009. gada 31. decembrī ir 
1 538,6 milj. latu jeb 2 189,2 milj. EUR), no Pasaules bankas – 140,6 milj. latu 
(200 milj. EUR). 

Aizņēmumu no ārējā kapitāla tirgus īpatsvars arī 2009. gadā turpināja samazināties. Salīdzinot 
ar stāvokli uz 2008. gada 31. decembri, tas ir samazinājies par 27,4 procentpunktiem. Ja 
2008. gada 31. decembrī gandrīz pusi (44,6 %) no valsts ārējā parāda veidoja aizņēmumi no 
kapitāla tirgus, tad 2009. gada 31. decembrī to īpatsvars valsts ārējā parādā bija vairs tikai 
17,2 %. 

 

Atvasināto finanšu instrumentu pielietošana valsts parāda portfeļa vadībā 
 

2009. gadā tīrā parāda valūtu atklātās pozīcijas samazināšanai un kopējā parāda portfeļa 
fiksēto likmju īpatsvara un valsts parāda vadības stratēģijā noteiktā procentu likmju vidējā 
svērtā fiksētā perioda rādītāja (turpmāk – duration) palielināšanai izmantoti valūtu un 
procentu likmju mijmaiņas darījumi. 

2009. gada 31. decembrī noslēgto procentu likmju mijmaiņas (turpmāk – SWAP) darījumu 
tirgus vērtība (patiesā vērtība) bija pozitīva (9,7 milj. latu). Salīdzinot ar 2008. gada 
31.decembri, procentu likmju mijmaiņas darījumu diskontētā tagadnes vērtība palielinājusies. 
Ņemot vērā, ka 2009. gada 1. – 3. ceturksnī Eiro zonā bija vērojama procentu likmju līmeņa 
samazinājuma tendence un 2009. gada 4. ceturksnī procentu likmes atradās vēsturiski 
zemākajos līmeņos, noslēgto procentu likmju mijmaiņas darījumu tirgus vērtība šajā periodā 
palielinājās un sasniedza visaugstāko vērtību kopš šo darījumu noslēgšanas brīža. Tādējādi 
Valsts kase, veicot procentu likmju riska vadības pasākumus, 2009. gadā samazināja parāda 
apkalpošanas izmaksas par 0,71 milj. latu. Vienlaikus jāatzīmē, ka 2009. gada pavasarī, īsi 
pēc reitingu aģentūras Standard&Poor’s Latvijas valstij piešķirtā ilgtermiņa kredītreitinga 
samazinājuma (no BBB- uz BB+), atbilstoši darījumu nosacījumiem attiecībā uz 
kredītreitinga līmeni, pēc darījuma partnera pieprasījuma Valsts kase bija spiesta pārtraukt 
divus procentu likmju mijmaiņas darījumus, samaksājot šo darījumu tā brīža tirgus vērtību 
(9,23 milj. latu). 

2008. gada decembra beigās, pēc aizņēmuma no Starptautiskā valūtas fonda saņemšanas, 
valūtu atklātā pozīcija pieauga. Lai valsts budžetam neradītu zaudējumus no valūtu kursu 
svārstībām, tika noslēgti valūtu nākotnes darījumi (turpmāk – FX FORWARD) 367 milj. eiro 
apmērā ar termiņu viens mēnesis. Savukārt, pēc minēto darījumu derīguma termiņu beigšanās 
2009. gada 20. janvārī tika noslēgti trīs procentu likmju un valūtu mijmaiņas darījumi, kuri 
nodrošinās valsts parāda valūtu riska ierobežošanu līdz aizņēmuma no Starptautiskā valūtas 
fonda atmaksāšanas brīdim. Šo darījumu tirgus vērtība 2009. gada 31. decembrī bija negatīva 
(-29,1 milj. latu). Šie darījumi, kā arī iepriekšnoslēgtie valūtu nākotnes darījumu, ir piesaistīti 
valsts tīrajam valūtu parādam. Valūtu kursu svārstību rezultātā mainoties procentu likmju un 
valūtu mijmaiņas darījumu patiesajai vērtībai, pretējā virzienā mainās valsts neto valūtu 
parāds pēc atvasinātajiem finanšu instrumentiem. 
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Visu FX FORWARD darījumu efektivitāte 2009. gada beigās salīdzinājumā ar pārfiksēšanas 
datumu 2009. gada novembrī bija 85%. 

Savukārt, FX FORWARD tirgus vērtība 2009. gada 31. decembrī bija 0,45 milj. latu. 
FX FORWARD darījumu pozitīvā vērtība saistīta ar ASV dolāra vērtības pret eiro 
samazināšanos visa 2009. gada garumā. 

 

Noslēgto procentu likmju mijmaiņas darījumu efektivitāti raksturo to spēja noturēt valsts 
parāda vadības stratēģijā noteikto duration rādītāju noteiktajās robežās (3,35 +/- 0,35 gadi). 
Tā kā apskatāmā efektivitāte ir tieši saistīta ar valsts parāda vadības stratēģijā noteikto 
duration rādītāju, tad no šī viedokļa visu 2009. gadu procentu likmju SWAP darījumi bija 
efektīvi, izņemot janvāri. Duration radītāja neatbilstību 2008. gada decembrī un 2009. gada 
janvārī izraisīja iekšējā aizņēmuma vērtspapīru emisija  242 milj. latu apmērā, kā arī 
aizņemšanās no Starptautiskā Valūtas fonda 535,3 milj. XDR apmērā ar mainīgo likmi. 

Noslēgtie procentu likmju mijmaiņas darījumi Valsts kasē ir turami līdz to dzēšanai, jo tie ir 
noslēgti valsts parāda vadības stratēģijā noteikto parāda rādītāju ievērošanai un nav paredzēti 
spekulācijām. Tādējādi, šo atvasināto finanšu instrumentu tirgus vērtība uz noteiktu dienu 
parāda iespējamo ieguvumu vai zaudējumus, gadījumā, ja realizētu šo instrumentu 
starptautiskajā tūlītējo darījumu (SPOT) tirgū, kas nav atļauts, jo tas radītu parāda rādītāju 
pozīcijas maiņu. 

 

Pašvaldību parāds 
Kopējais pašvaldību parāds 2009. gadā palielinājies par 24,6 milj. latu un 2009. gada 
31. decembrī sasniedza 515,2 milj. latu (uzskaites vērtībā), t.sk. – aizņēmumi no Valsts kases 
369,7 milj. latu un ārpus Valsts kases  145,5 milj. latu apjomā. Salīdzinājumam – 2008. gada 
31. decembrī pašvaldību kopējais parāds bija 490,5 milj. latu. Kopējais pašvaldību parāda 
palielinājums 2009. gadā ir būtiski mazāks par likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam” 
noteikto palielinājuma limitu. 

Pašvaldību tiesības ņemt aizņēmumus nosaka likums “Par pašvaldību budžetiem”, kas paredz, 
ka pašvaldības ar domes (padomes) lēmumu var ņemt aizņēmumus no Valsts kases Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā un apjomos. Kārtību, kādā pašvaldības veic aizņēmumus, 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 dzēšanas 
termiņa) 2009. gadā ir palielinājies par 1 066,3 tūkst. latu (619,7 tūkst. latu 2008. gada beigās, 
1 686,0 tūkst. latu 2009. gada beigās), 100 % no palielinājuma veidojot pašvaldību 
aizņēmumu no Valsts kases palielinājumam. Pašvaldību īstermiņa aizņēmumu ārpus Valsts 
kases īpatsvars visos pašvaldību īstermiņa aizņēmumos ir samazinājies no 10.3 % uz 0,3 % 
(63,9 tūkst. latu 2008. gada 31. decembrī un 5,1 tūkst. latu 2009. gada 31. decembrī). 

Pašvaldību ilgtermiņa aizņēmumu apjoms (pēc aizņēmuma līgumā norādītā sākotnējā 
termiņa) 2009. gadā ir palielinājies par 23,6 milj. latu (489,9 milj. latu 2008. gada beigās, 
513,5 milj. latu 2009. gada beigās), 58,5 % no palielinājuma veidojot pašvaldību aizņēmumu 
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no Valsts kases palielinājumam. Pašvaldību ilgtermiņa aizņēmumu ārpus Valsts kases 
īpatsvars visos pašvaldību ilgtermiņa aizņēmumos ir palielinājies no 27,8 % uz 28,3 % 
(136 milj. latu 2008. gada 31. decembrī un  145,7 milj. latu 2009. 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. 2009. gadā, pamatojoties uz noslēgtajiem aizdevumu līgumiem ar 
citiem aizdevējiem, pašvaldību ārpus Valsts kases saņemto aizņēmumu apjoms bija 
105 tūkst. latu, kas veidoja 0,2 % no kopējiem pašvaldību saņemtajiem aizņēmumu 
līdzekļiem 2009. gadā. Salīdzinājumam – 2008. gadā pašvaldību ārpus Valsts kases saņemto 
aizņēmumu īpatsvars bija 31,7 % no kopējiem pašvaldību saņemtajiem aizņēmumu 
līdzekļiem. 

Kopējais pašvaldību aizņēmumu palielinājums 2009. gadā ir 24,6 milj. latu, no kuriem 
darījumu rezultātā radies palielinājums 13 milj. latu vērtībā. 

Pašvaldību aizņēmumu īpatsvars kopējā pašvaldību aizņēmuma apjomā sadalījumā 
pa novadiem (ieskaitot valsts nozīmes pilsētas)

Bauskas novads, 1.8%

Cēsu novads, 2.3%

Gulbenes novads, 1.0%
Jelgavas novads, 0.8%
Krāslavas novads, 1.2%

Madonas novads, 1.5%

Ogres novads, 1.4%

Olaines novads, 1.1%

Saldus novads, 1.5%

Tukuma novads, 2.3%

Republikas pilsētas, 53.0%

Pārējie novadi kopā, 25.1%

Siguldas novads, 1.5%

Limbažu novads, 1.0%

Kuldīgas novads, 1.3%

Ludzas novads, 1.5%

Talsu novads, 1.6%

TOP 15, 21.9%

 
3. attēls. Pašvaldību parāda sadalījums pa rajoniem 

 

Pēc 2009. gadā pabeigtās novadu reformas vairs nav iespējams salīdzināt datus sadalījumā pa 
rajoniem, kā tas darīts iepriekšējos gados. Tāpēc pašvaldību aizņēmumu dati salīdzināti 
sadalījumā pa novadiem un valsts nozīmes pilsētām. 

Rīgas rajona pašvaldības (bez Rīgas pilsētas), kas parasti veidoja lielāko aizņēmumu apjomu 
starp citu rajonu pašvaldību aizņēmumiem, novadu reformas rezultātā ir sadalījušās novados, 
no kuriem neviena novada aizņēmumu apjoms uz 2009. gada 31. decembri neiekļūst starp 15 
novadiem ar lielāko aizņēmumu apjomu (3. attēls). Tukuma un Cēsu novadu kopējais parāds 
2009. gada 31. decembrī ir lielākais starp novadiem, par 0.5 procentpunktiem (~3 milj. latu) 
pārsniedzot tuvākā sekotāja – Bauskas novada – parādu. Tas izskaidrojams galvenokārt ar 
novadu centru straujo attīstību, aktīvi izmantojot pieejamos Eiropas Savienības fondu 
līdzekļus, un novadu lielāko pašvaldību līdzšinējām parādsaistībām. Līdzīga tendence ir 
novērojama arī citu rajonu pašvaldībām. 
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Valsts nozīmes pilsētu aizņēmumu īpatsvars kopējā pašvaldību 
aizņēmumā

Valmiera, 2.5%

Rīga, 27.4%

Jelgava, 6.0%

Liepāja, 4.7%

Daugavpils, 4.7%
Jūrmala, 3.6%

Rēzekne, 2.7%

Pārējās pašvaldības, 
47.0%

Ventspils, 0.1%

Jēkabpils, 1.3%

 
4. attēls. Pašvaldību parāda sadalījums pa valsts nozīmes pilsētām 

Valsts nozīmes pilsētu kopējais parāds 2009. gada 31. decembrī ir palielinājies, salīdzinot ar 
pārējo pašvaldību kopējo parādu, un 2009. gada 31. decembrī ir par 34,4 milj. latu lielāks, 
veidojot 53 % no kopējā pašvaldību parāda (4. attēls). Palielinājums izveidojies novadu 
reformas rezultātā par valsts nozīmes pilsētām kļūstot arī Valmierai un Jēkabpilij. Pārējo 
pašvaldību 2009. gadā saņemto aizņēmumu līdzekļu apjoms pārsniedz valsts nozīmes pilsētu 
ņemto aizņēmumu līdzekļu apjomu vairāk kā divas reizes, saņemtajiem aizdevumiem esot, 
attiecīgi, 34 milj. latu un 14,2 milj. latu. 

Pašvaldību parāds, salīdzinot novados ietilpstošo pašvaldību kopējo parādu uz 2008. gada 
beigām ar parādu uz 2009. gada beigām, ir samazinājies 46 pašvaldībām (ieskaitot valsts 
nozīmes pilsētas, bet neskaitot likvidētās rajonu padomes), bet pārējām 71 pašvaldībai 
(ieskaitot valsts nozīmes pilsētas) parāds uz 2009. gada 31. decembri ir palielinājies. 

Vienīgā pašvaldība, kura 2009. gadā nav izmantojusi iespēju dažādu projektu realizēšanai 
piesaistīt finanšu līdzekļus, ņemot aizņēmumus, ir Carnikavas novads. 

Lielāko pašvaldību parāda summu 2009. gada 31. decembrī, līdzīgi kā iepriekšējos pārskata 
gados, veido Rīgas pilsētas aizņēmumi 141,3 milj. latu vērtībā, kas veido 27,4 % no kopējā 
pašvaldību parāda. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, Rīgas pilsētas aizņēmumu īpatsvars kopējā 
pašvaldību parādā ir palielinājies par 1 procentpunktu, pārtraucot tendenci katru gadu 
samazināties. Atmaksājamo aizņēmumu apjoms Rīgas pilsētai ir palielinājies par 
11,7 milj. latu, palielinājumu veidojot no SIA „Rīgas Pilsētbūvnieks” veiktajai nekustamo 
īpašumu domājamo daļu iegādei. 
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25 pašvaldības ar lielāko parādu uz vienu iedzīvotāju *
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* vidējais iedzīvotāju skaits pārskata gada laikā pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem

 
5. attēls. Pašvaldību parāda uz vienu iedzīvotāju sadalījums pa pašvaldībām 

Lielākais parāds uz vienu iedzīvotāju 2009. gada beigās ir Mālpils novadam (1 035 lati uz 
1 iedzīvotāju), kas ir būtiski lielāks par tuvāko sekotāju attiecīgo rādītāju un ir gandrīz 5 
reizes lielāks kā vidējais rādītājs pa visām pašvaldībām (216). Tas izskaidrojams ar Mālpils 
salīdzinoši nelielo iedzīvotāju skaitu un lielāko aizņēmumu mērķi – sporta kompleksa 
celtniecība. 

Rīgas pašvaldības, kurai ir lielākais parāds uz 2009. gada beigām starp visām pašvaldībām, 
parāda uz vienu iedzīvotāju rādītājs ir zemāks par vidējo valstī – 199 lati uz vienu iedzīvotāju. 
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