
FMInf_300610_32.p.sk_; Latvijas Republikas 2009.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem; 
3.sējums I daĜa 

 

10

 

Skaidrojums par valsts konsolidētā budžeta izpildi 
 

Pārskatā par valsts konsolidētā budžeta izpildi uzrādīta valsts budžeta izpilde 2009.gadā. 
Pārskats sagatavots pēc naudas plūsmas un uzkrāšanas principa. Tajā apkopoti dati par pārskata 
gada ieĦēmumiem, izdevumiem, kā arī par budžeta finansēšanu. 
 
Pārskata par valsts konsolidētā budžeta izpildi sagatavošanas pamatprincipi 

 
Pārskats par valsts konsolidētā budžeta izpildi sagatavots, apkopojot un konsolidējot 

ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžetu izpildes pārskatus. Konsolidācija veikta 
atbilstoši Likumam par valsts budžetu 2009.gadam. 
  

Gada pārskata 34.pielikums koriăēts par ārvalstu finanšu palīdzības atmaksām valsts 
pamatbudžetam, iestāžu saĦemtiem valsts pamatbudžeta transferta pārskaitījumiem no citas 
ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā un dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem 
atmaksām valsts pamatbudžetā: 
– pēc naudas plūsmas: 

• dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem atmaksas valsts pamatbudžetā – Ls (229 213 292); 
• iestāžu saĦemtie pamatbudžeta transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas 

no vispārējiem ieĦēmumiem – Ls (149 993); 
• pamatbudžeta iestāžu saĦemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzekĜiem – Ls (3 139 835); 
• ārvalstu finanšu palīdzības atmaksas valsts pamatbudžetam – Ls (1 534 709); 
• izdevumi – Ls (211 121 859); 
• slēgtie asignējumi – Ls (22 915 970).  

– pēc uzkrāšanas principa:  
• dotācijas no vispārējiem ieĦēmumiem atmaksas valsts pamatbudžetā – Ls (206 297 321); 
• iestāžu saĦemtie pamatbudžeta transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas 

no vispārējiem ieĦēmumiem – Ls (3 023 451); 
• iestāžu saĦemtie pamatbudžeta transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzekĜiem – Ls (1 198 257); 
• ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam – Ls (1 929 020); 
• izdevumi – Ls (212 448 049). 

 
Valsts pamatbudžeta aizdevumi koriăēti par Izglītības un zinātnes ministrijas aizdevumu 

studiju un studējošo kreditēšanai: 
•  aizdevumi – Ls (1 774 967). 

 
Gada pārskata 32. pielikumā par valsts konsolidētā budžeta izpildi izslēgta šāda pozīcija – 

pamatbudžeta izdevumi un speciālā budžeta ieĦēmumi: 
• valsts budžeta transferts uzturēšanas izdevumiem no valsts pamatbudžeta uz valsts 

speciālo budžetu – Ls (16 827 511). 

Valsts konsolidētā budžeta ieĦēmumi (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus) 2009.gadā ir 
3 903,2 milj. latu, kas ir par 16,4% mazāk salīdzinājumā ar 2008.gadu, bet izdevumi ir 
4 757,3 milj. latu, kas ir par 6,6% mazāk nekā 2008.gadā. 
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2009.gadā valsts konsolidētā budžeta ieĦēmumu izpilde ir 97,0% no Likumā par valsts 
budžetu 2009.gadam apstiprinātā gada plāna, bet valsts konsolidētā budžeta izdevumi veido 
96,6 % no šajā likumā apstiprinātā gada plāna. Valsts konsolidētā budžeta finansiālais deficīts 
2009.gadā ir 854,1 milj. latu, kas ir par 36,5 milj. latu mazāks pas budžetā ieplānoto. 
 
Valsts pamatbudžeta izpilde 2009.gadā 

 
Valsts pamatbudžeta ieĦēmumi 2009.gadā bija 2 671,6 milj. latu, kas ir par 572,3 milj. 

latu jeb 17,6% mazāk nekā 2008. gadā, bet izdevumi bija 3 312,7 milj. latu, kas salīdzinājumā ar 
2008. gadu ir par 584,6 milj. latu jeb 15,0% mazāk. Valsts pamatbudžeta finansiālais deficīts 
2009. gadā bija 641,1 milj. latu, salīdzinoši 2008. gadā finansiālais deficīts bija 653,4 milj. latu 
apmērā. 

2009.gadā valsts pamatbudžetā iekasēti 96,2% no Likumā par valsts budžetu 2009.gadam 
apstiprinātās gada ieĦēmumu kopsummas, bet izdevumi izlietoti 96,8% apmērā no gadam 
paredzētā izdevumu apjoma. 

Valsts pamatbudžeta ieĦēmumos 2009.gadā lielāko daĜu – 1 662,9 milj. latu vērtībā jeb 
62,2% no kopējās ieĦēmumu summas veido nodokĜu ieĦēmumi. Savukārt 798,4 milj. latu no šiem 
ieĦēmumiem ir pievienotās vērtības nodokĜa ieĦēmumi, sasniedzot 96,7% no gada plāna. 
Salīdzinājumā ar 2008.gadu pievienotās vērtības nodokĜa ieĦēmumi ir samazinājušies par 318,7 
milj. latu jeb 28,5%, lai gan pievienotās vērtības nodokĜa standartlikme paaugstinājās no 18% 
līdz 21%. 

SaskaĦā ar Valsts ieĦēmumu dienesta informāciju lielākos pievienotās vērtības nodokĜa 
maksājumus 2009.gadā veica uzĦēmumi, kas darbojas šādās jomās (kur uzĦēmuma darbības 
veidu nosaka pēc Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas, turpmāk – 
NACE klasifikācija): 

• vairumtirdzniecībā, izĦemot automobīĜus un motociklus – 400,7 milj. latu, kas 
salīdzinājumā ar 2008.gadu ir par 32,4% mazāk; 

• mazumtirdzniecībā, izĦemot automobīĜus un motociklus – 217,8 milj. latu, kas 
salīdzinājumā ar 2008.gadu ir par 4,7% mazāk; 

• un būvniecībā – 131,9 milj. latu, kas salīdzinājumā ar 2008.gadu ir par 30,7% mazāk. 

Pievienotās vērtības nodokĜa ieĦēmumus būtiski ietekmē mazumtirdzniecības apgrozījuma 
apjoma izmaiĦas. SaskaĦā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2009.gadā, salīdzinot ar 
2008.gadu, mazumtirdzniecības apgrozījuma apjoms sazinājies par 37,3% (faktiskajās cenās). 

Pievienotās vērtības nodokĜa ieĦēmumu samazinājumu ietekmēja saimnieciskās darbības 
apjomu samazināšanās pārējās tautsaimniecības nozarēs, kopējās darījumu vērtības un importa 
apjoma samazināšanās. 

SaskaĦā ar Valsts ieĦēmumu dienesta informāciju pēc pievienotās vērtības nodokĜa 
deklarāciju datiem kopējā darījumu vērtība 2009.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu, samazinājās par 
26,4%. 

Pievienotās vērtības nodokĜa ieĦēmumu izpildi ietekmē ari nodokĜa atmaksas. SaskaĦā ar 
Valsts ieĦēmumu dienesta informāciju 2009.gadā pievienotās vērtības nodokĜa atmaksas faktiski 
veiktas 554,9 milj. latu apmērā, t.i., par 54,7 milj. latu jeb 9,0% mazāk nekā 2008.gada 
atbilstošajā periodā. Lielākās pievienotās vērtības nodokĜa atmaksas saĦēmuši nodokĜu maksātāji, 
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kuru pamatdarbības veids ir vairumtirdzniecība (izĦemot automobiĜus un motociklus) – 15,7% no 
kopējām pievienotās vērtības nodokĜa atmaksām. 

Akcīzes nodokĜa kopējie ieĦēmumi 2009.gadā ir 504,1 milj. latu. Salīdzinājumā ar 
2008.gadu akcīzes nodokĜa ieĦēmumi samazinājās par 36,8 milj. latu jeb 6,8%. 2009.gadā 
akcīzes nodokĜa ieĦēmumu izpilde ir 96,1% no gada plāna. 

2009.gadā realizētais akcīzes nodokĜa likmju palielinājums gandrīz visām akcīzes precēm, 
kā arī kopējās ekonomiskās situācijas pasliktināšanās valstī ir ietekmējusi preču realizācijas 
apjomu straujo kritumu, salīdzinot ar pagājušā gada rādītājiem. 

Kopējos akcīzes nodokĜa ieĦēmumos 2009.gadā lielāko daĜu veido akcīzes nodoklis naftas 
produktiem. Akcīzes nodoklī naftas produktiem lielāko īpatsvaru veido akcīzes nodoklis 
dīzeĜdegvielai – 59,7%, benzīnam – 39,5% Akcīzes nodokĜa naftas produktiem ieĦēmumu 
samazinājumu salīdzinājumā ar 2008.gadu galvenokārt noteica akcīzes nodokĜa dīzeĜdegvielai 
ieĦēmumu samazinājums par 4,7 milj. latu jeb 2,7%. 

SaskaĦā ar likumu “Par akcīzes nodokli” no 2009.gada 1.februāra palielināta akcīzes 
nodokĜa likme naftas produktiem, tai skaitā, akcīzes nodokĜa likme svinu nesaturošam benzīnam 
palielināta no 228 latiem līdz 269 latiem par 1 000 litriem, kas ir par 18% vairāk nekā iepriekš, 
un dīzeĜdegvielai – no 193 latiem līdz 234 latiem par 1 000 litriem, kas ir par 21,2% vairāk nekā 
iepriekš. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokĜa ieĦēmumi, kurus ieskaita valsts pamatbudžetā, 2009.gadā ir 
124,5 milj. latu, kas ir par 39,24 milj. latu jeb 39,2% mazāk nekā 2008.gadā. Ar 2009. gada 
janvāri valsts pamatbudžetā pārskaitīti 17% no kopējiem iedzīvotāju ienākuma nodokĜa 
ieĦēmumiem iepriekšējo 20,0 % vietā. Ar 2009.gada 1.janvāri samazināta nodokĜa likme 
iedzīvotāju ienākuma nodoklim no 25% līdz 23%. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokĜa ieĦēmumu samazinājumu galvenokārt ietekmēja darba 
samaksas fonda samazināšanās. SaskaĦā ar Valsts ieĦēmumu dienesta informāciju darba Ħēmēju 
skaits 2009.gada vienpadsmit mēnešos, salīdzinot ar 2008.gada vienpadsmit mēnešiem, 
samazinājies par 20%. SaskaĦā ar Centrālās statistikas pārvaldes informāciju darba samaksa 
2009.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu, samazinājās par 3,9%. 

Vienlaicīgi arvien vairāk iedzīvotāju ienākuma nodokĜa maksātāju izmanto likumdošanā 
paredzētās iespējas saĦemt atpakaĜ nomaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem 
izdevumiem izglītībai un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. SaskaĦā ar Valsts ieĦēmumu dienesta 
informāciju 2009.gadā atmaksāts 35,2 milj. latu, kas ir par 85,5% vairāk nekā 2008.gadā 
attiecīgajā periodā. Atmaksu pieaugums galvenokārt skaidrojams ar nodokĜu maksātāju skaita 
palielināšanos, kuri izmanto iespēju saĦemt nodokĜu atmaksu, un pakalpojumu cenu pieaugumu 
attaisnotajiem izdevumiem. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokĜa ieĦēmumus ietekmēja arī ar nodokli neapliekamā minimuma 
un atvieglojumu par apgādībā esošām personām izmaiĦas. Ar 2009.gada 1.janvāri atvieglojumu 
par apgādībā esošām personām apmērs paaugstināts no 56 latiem līdz 63 latiem mēnesī un 
neapliekamais minimums paaugstināts no 80 latiem līdz 90 latiem mēnesī. Ar 2009.gada 1.jūliju 
ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums samazināts no 90 latiem līdz 35 latiem 
mēnesī. 

IeĦēmumi no juridisko personu ienākuma nodokĜa valsts pamatbudžetā 2009.gadā ir 
197,2milj. latu jeb tikai 93,9% no gada plāna. UzĦēmumu ienākuma nodokĜa ieĦēmumi 
2009. gadā samazinājušies par 305,9 milj. latu jeb 60,8% salīdzinājumā ar 2008.gadu. Tas 
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skaidrojam ar būtisku 2008.gada uzĦēmumu peĜĦas samazinājumu, kā rezultātā samazinājās 
uzĦēmumu ienākuma nodokĜa iemaksas un pieauga atmaksas. Iesniegto uzĦēmumu ienākuma 
nodokĜa deklarāciju dati liecina par būtisku peĜĦas samazinājumu 2008.gadā, kā rezultātā nodokĜu 
maksātāju avansā samaksātā uzĦēmumu ienākuma nodokĜa summa pārsniegusi faktiski 
maksājamo nodokĜa apmēru, līdz ar to izveidojusies no budžeta atmaksājamā pārmaksa. 
Rezultātā piemaksājamā nodokĜa summa ir samazinājusies, bet atmaksājamā nodokĜa summa ir 
pieaugusi vairāk kā divas reizes. 

2009.gadā lielo nodokĜu maksātāju veiktie ienākuma nodokĜa maksājumi veidoja 78,0 milj. 
latu, bet pārējo nodokĜu maksātāju veiktās uzĦēmumu ienākuma nodokĜa iemaksas bija 
119,2 milj. latu. Salīdzinājumā ar 2008.gadu lielo nodokĜu maksātāju uzĦēmumu ienākuma 
nodokĜa maksājumi samazinājušies par 143,8 milj. latu jeb 64,8%. 2009.gadā lielo nodokĜu 
maksātāju uzĦēmumu ienākuma nodokĜa iemaksas veidoja 39,6% no kopējiem uzĦēmumu 
ienākuma nodokĜa ieĦēmumiem. 

Lielākos uzĦēmumu ienākuma nodokĜa maksājumus 2009.gadā veica uzĦēmumi, kas darbojās 
šādās ekonomikas nozarēs (NACE klasifikācija): 

� finanšu pakalpojumu – 44,2 milj. latu, kas salīdzinājumā ar 2008.gadu ir par 66,4 milj. latu jeb 
60,0 % mazāk; 

� būvniecība – 40,1 milj. latu, kas salīdzinājumā ar 2008.gadu ir par 31,6 milj. latu jeb 
44,1% mazāk; 

� vairumtirdzniecība, izĦemot automobīĜus un motociklus – 38,4 milj. latu, kas salīdzinājumā ar 
2008.gadu, ir par 26,0 milj. latu jeb 40,4% mazāk. 

 
Muitas nodokĜa ieĦēmumi 2009. gadā bija 15,1 milj. latu jeb 86,0% no gada plāna. 

Salīdzinājumā ar 2008. gadu muitas nodokĜa ieĦēmumi ir samazinājušies par 11,3 milj. latu jeb 
42,9 %. Samazinājums skaidrojams galvenokārt ar ieĦēmumu samazinājumu no ievedmuitas 
nodokĜa par 10,7 milj. latu jeb 46,7%, kuru ietekmēja importa apjoma samazinājums. SaskaĦā ar 
Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2009.gadā salīdzinājumā ar 2008.gadu imports no valstīm, 
kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, samazinājās par 35,5%. 

Dabas resursu nodokĜa ieĦēmumi 2009. gadā valsts pamatbudžetā (ieskaitot pašvaldībām 
nepārskaitīto daĜu) ieskaitīti 4,9 milj. latu apmērā, kas ir 98,9% no gada plāna. Salīdzinājumā ar 
2008.gadu dabas resursu nodokĜa ieĦēmumi valsts pamatbudžetā ir samazinājušies par 1,4 milj. 
latu jeb 21,5 %. 

Izložu un azartspēĜu nodokĜa ieĦēmumi 2009. gadā ir 15,5 milj. latu, kas salīdzinājumā ar 
2008.gadu ir par 6,1 milj. latu jeb 28,1% mazāk. IeĦēmumu samazinājumu noteica azartspēĜu 
iekārtu skaita samazinājums. SaskaĦā ar Izložu un azartspēĜu uzraudzības inspekcijas informāciju 
2009.gadā, salīdzinājumā ar 2008.gadu, azartspēĜu automātu skaits samazinājās par 5 571 
azartspēĜu automātiem, savukārt spēĜu galdu skaits – par 42 galdiem. 

Valsts pamatbudžeta nenodokĜu ieĦēmumi 2009.gadā ir 408,5 milj. latu jeb 103,1 % no 
apstiprinātā gada plāna. Salīdzinot ar 2008.gadu nenodokĜu ieĦēmumi palielinājās par 146,7 milj. 
latu jeb 56%. Lielākais īpatsvars valsts pamatbudžeta nenodokĜu ieĦēmumos ir: 

– ieĦēmumiem no dividendēm (ieĦēmumi no valsts kapitāla izmantošanas) – 138,3 milj. latu, 
tas ir par 49 milj. latu vairāk nekā 2008.gadā. Pieaugumu galvenokārt ietekmēja izmaiĦas 
likumdošanā, kas nosaka, ka uzĦēmumiem, kuros valstij pieder kapitāla daĜas, par 
2008.gadu ir jāveic maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu 80% apmērā no tīrās peĜĦas 
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iepriekšējo 27% vietā. Savukārt valsts kontrolētajām kapitālsabiedrībām par 2008.gadu 
minimālā dividendēs izmaksājamā peĜĦas daĜa ir 50%; 

– ieĦēmumiem no valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību tirdzniecības – 
91,4 milj. latu; 

– ieĦēmumiem no valsts nodevām par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un 
citiem pakalpojumiem – 43,9 milj. latu; 

– ieĦēmumiem no procentu ieĦēmumiem – 68,6 milj. latu; 

– ieĦēmumiem no transportlīdzekĜu ikgadējās nodevas – 26,2 milj. latu. 

Kopējie nenodokĜu ieĦēmumi 2009.gadā vairākās pozīcijās pārsniedz 2009.gada plānu. 

Valsts pamatbudžeta ieĦēmumi no maksājumiem par valsts budžeta iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem 2009.gadā ir 73,6 milj. latu jeb 85,3% no apstiprinātā gada plāna. 

2009.gadā valsts pamatbudžetā saĦemta ārvalstu finanšu palīdzība 526,4 milj. latu apmērā, 
kas ir 93,5% no apstiprinātā gada plāna, salīdzinot ar 2008.gadu. Ārvalstu finanšu palīdzības 
ieĦēmumi palielinājušies par 99,4 milj. latu jeb 23,3%. Lielākos ārvalstu finanšu palīdzības 
ieĦēmumus 2009.gadā veidoja 2007.-2013.gada programmēšanas perioda starpposma maksājums 
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda ietvaros 77,3 milj. latu, 2007.-2013.gada 
programmēšanas perioda starpposma maksājums Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
73.4 milj. latu, 2007.-2013.gada starpposma maksājums Kohēzijas fonda ietvaros 67,8 milj. latu 
un 2007.-2013. gada programmēšanas perioda starpposma maksājums Eiropas Reăionālās 
attīstības fonda ietvaros 201,4 milj. latu. 

Valsts budžeta maksājumu parādi 2010.gada 1.janvārī ir 615,55 milj. latu un, salīdzinot ar 
2009.gada 1.janvāri, tie palielinājušies par 65,90 milj. latu jeb 11,99%. 

2009.gada 31.decembrī no kopējās nodokĜu parādu summas pamatparāds ir 504,66 milj. 
latu jeb 81,98% un nokavējuma nauda – 110,89 milj. latu jeb 18,0%. 
 Pievienotās vērtības nodokĜa parādi 2010.gada 1.janvārī ir 45,34% no kopējās parādu 
summas, 2009.gadā tie samazinājušies par 1,54%. Parādu samazināšanos galvenokārt ietekmēja 
parādu dzēšana. Visvairāk 2009.gadā ir dzēsti pievienotās vērtības nodokĜa parādi, kas veido 
79,87% no 2009.gadā dzēstajiem nodokĜu parādiem, kā arī 2009.gadā nokavētie nodokĜu 
maksājumi, kuriem piešėirts samaksas termiĦa pagarinājums, ir palielinājušies vairāk kā 3 reizes. 
 Iedzīvotāju ienākuma nodokĜa parādi no kopējās parādu summas veido 23,66%. Parādu 
summas pieaugumu 2009.gadā par 50,12% ietekmēja gan Valsts ieĦēmumu dienesta papildus 
aprēėinātās, bet noteiktā termiĦā nesamaksātās summas, gan esošo nodokĜa parādsaistību 
nepildīšana. 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kopējā parādu summā veido 16,90% un 
2009.gadā tie pieauguši par 56,46%. Parādu pieaugumu ietekmēja pārskatos aprēėinātās, bet 
noteiktajā termiĦā nesamaksātās summas. 

UzĦēmumu ienākuma nodokĜa parādi no kopējās parādu summas veido 8,88% un 
2009.gadā tie pieauguši par 16,67%. Parādu pieaugumu būtiski ietekmēja kontroles darba 
rezultātā papildus aprēėinātās, bet noteiktā termiĦā nesamaksātās summas, kā arī esošo 
parādsaistību nepildīšana. 

Akcīzes nodokĜa parādi veido 1,4 % no kopējās parādu summas un 2009.gadā tie 
samazinājušies par 52,83%. Parādu samazināšanos galvenokārt ietekmēja parādu dzēšana 
nodokĜu maksātājiem, kam ar tiesas nolēmumu ir pabeigta bankrota procedūra un izbeigta 
maksātnespējas procesa lieta, kā arī piedziĦas darba rezultātā iekasētās summas. 
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Valsts ieĦēmumu dienesta piedziĦas darba rezultātā 2009.gadā valsts budžetā piedzīti 
222,35 milj. latu. 
 

ZiĦas par nodokĜu parādu struktūras izmaiĦām 2009.gadā 

tūkst. Ls 

Maksājuma veids 

Kopējā parāda 
summa 

2009.gada 
31.decembrī 

t.sk. reāli 
piedzenamie 

aktuālie parādi 
un termiĦu 

pagarinājumi 

Kopējā parāda 
summa 

2009.gada 
1.janvārī 

t.sk. reāli 
piedzenamie 

aktuālie parādi 
un termiĦu 

pagarinājumi 

IzmaiĦas 
2009.gada laikā               

(1.-3.) 

  1 2 3 4 5 

Parādu summa kopā 615 553,53 287 456,71 549 656,24 166 679,77 65 897,29

        tajā skaitā:           
UzĦēmumu ienākuma 

nodoklis 54 665,68 28 054,69 46 854,45 16 346,69 7 811,23

Pievienotās vērtības nodoklis 279 071,13 109 298,16 283 432,91 58 440,75 -4 361,78

Akcīzes nodoklis 8 648,04 5 164,41 18 333,90 5 374,63 -9 685,86
IeĦēmumi no dividendēm 

(ieĦēmumi no valsts kapitāla 

izmantošanas) 1 412,91 1 377,65 35,90 0,00 1 377,01
Iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis 145 625,59 75 226,01 97 007,59 42 114,10 48 618,00
Valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 104 044,25 66 418,19 66 492,44 40 658,60 37 551,81

 

 

ZiĦas par nodokĜu parādu struktūru uz 2009.gada 31.decembri 
tūkst.Ls 

 tajā skaitā:  

NodokĜu parādu klasifikācija 

Parāda 

summa 

Īpatsvars 
pret 

kopējo 
parādu 
summu 

Valsts 

pamat-

budžetam 

Īpatsvars 
pret 

kopējo 
parādu 
summu 

Pašvaldību 

budžetiem 

Īpatsvars 
pret 

kopējo 
parādu 
summu 

Sociālās 

apdroš. 

iemaksas 

Īpatsvars pret 
kopējo 
parādu 
summu 

  
  1 2 3 4 5 6 7 8 
Parādu summas kopā (aktuālie, 

apturētie parādi un termiĦu 

pagarinājumi) 

615 553,53 100,00 356 756,06 100,00 146 844,60 100,00 111 952,87 100,00 

Aktuālie parādi - parādi, kuriem 
saskaĦā ar likuma "Par nodokĜiem un 
nodevām" 29.pantu tiek aprēėināta 
nokavējuma nauda 

366 386,47 59,52 182 257,51 51,09 117 077,12 79,73 67 051,84 59,89 

  tajā skaitā :                 

1. 
saskaĦā ar normatīvajiem 

aktiem nepiedzenamie 
36 810,79 5,98 13 733,53 3,85 20 085,52 13,68 2 991,74 2,67 
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no tiem:                   

  
1)likvidējamiem uzĦēmumiem 
 līdz likvidācijas procedūras  
pabeigšanai  

3 391,94 0,55 2 346,35 0,66 413,33 0,28 632,26 0,56 

  
2) uzĦēmumiem, kuriem 
ierosināta maksātnespējas 
lieta 

9 994,43 1,62 6 424,55 1,80 1 789,21 1,22 1 780,67 1,59 

  
3) privatizējamiem 
uzĦēmumi līdz tiesību 
saistību pieĦemšanai 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

4) tiesā iesniegti iesniegumi 
par piedziĦu vai sūdzības par 
nodokĜu administrācijas 
lēmumiem-līdz brīdim, kad 
likumīgā spēkā stājas tiesas 
spriedums vai lēmums sakarā 
ar sūdzību 

23 424,42 3,81 4 962,63 1,39 17 882,98 12,18 578,81 0,52 

2. 
saskaĦā ar normatīvajiem 

aktiem piedzenamie 
329 575,68 53,54 168 523,98 47,24 96 991,60 66,05 64 060,10 57,22 

no tiem reāli piedzenamie : 242 872,55 39,46 119 624,95 33,53 69 052,51 47,02 54 195,09 48,41 

  reāli nepiedzenamie : 86 703,13 14,09 48 899,03 13,71 27 939,09 19,03 9 865,01 8,81 

  
1) iestājies piedziĦas 
noilgums 

5 517,28 0,90 3 138,32 0,88 853,80 0,58 1 525,16 1,36 

  
2) nav naudas līdzekĜu un 
mantas, uz ko vērst piedziĦu 

81 185,85 13,19 45 760,71 12,83 27 085,29 18,44 8 339,85 7,45 

       TermiĦa pagarinājumi 44 584,16 7,24 26 136,00 7,33 6 217,27 4,23 12 230,89 10,93 

Apturētie parādi - parādi, kuriem 
saskaĦā ar likuma "Par nodokĜiem un 
nodevām" 29.pantu tiek pārtraukta 
nokavējuma naudas aprēėināšana 

204 582,90 33,24 148 362,55 41,59 23 550,21 16,04 32 670,14 29,18 

t.sk.                   

  
1) privatizējamiem 
uzĦēmumiem 

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 

  
2) atzītiem par 
maksātnespējīgiem 

204 580,67 33,24 148 360,56 41,59 23 550,21 16,04 32 669,90 29,18 

  3) sakarā ar kapitalizāciju 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,00 

  
4) sakarā ar bankas darbības 
apturēšanu 

2,23 0,00 1,99 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 

 

 

ZiĦas par lielākajiem parādniekiem budžetā, kuru aktuālo parādu kopsummas uz 

2009.gada 31.decembri pārsniedz Ls 300 tūkst. 

tūkst.Ls 

Nr. 

p.k. 
NMR kodi NodokĜu maksātāju nosaukumi VID teritoriālās iestādes 

Aktuālo 

parādu 

kopsummas 

1 40003690035 SIA "BŪVE INTERIORS 1" RNA Rīgas rajona nodaĜa 3 450,20

2 14057511598 Guntars Kramēns KNMA Liepājas nodaĜa 2 553,07
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Nr. 

p.k. 
NMR kodi NodokĜu maksātāju nosaukumi VID teritoriālās iestādes 

Aktuālo 

parādu 

kopsummas 

3 24056513064 Andrejs Danengiršs RNA Zemgales priekšp.nodaĜa 2 498,85

4 50003709851 SIA "METALEX" RNA Latgales priekšp.nodaĜa 2 333,19

5 12106412723 Ēriks Mingazetdinovs RNA Rīgas rajona nodaĜa 2 130,25

6 08125912764 Agris Krūze ZNMA Jēkabpils nodaĜa 1 990,94

7 01026310424 Rita Romašenko RNA Rīgas rajona nodaĜa 1 965,97

8 40103044520 SIA "KONTI" RNA Latgales priekšp.nodaĜa 1 577,06

9 11055713117 Jurijs Spolis RNA Rīgas rajona nodaĜa 1 576,78

10 11078114459 Sanda RoziĦa RNA Latgales priekšp.nodaĜa 1 562,80

11 25117312667 Ăirts Leimanis VNMA Alūksnes nodaĜa 1 559,83

12 14077812718 Nikolajs ŠuĜgins RNA Latgales priekšp.nodaĜa 1 486,50

13 43603028474 SIA "DIDEKS" ZNMA Bauskas nodaĜa 1 303,48

14 40003774760 SIA "REAL ALLIANCE" RNA Kurzemes rajona nodaĜa 1 301,09

15 16106410574 Rita Tovanceva RNA Rīgas rajona nodaĜa 1 230,17

16 06097210044 Jānis Freidenfelds ZNMA Jelgavas nodaĜa 1 205,53

17 04128310023 Artūrs Mūrnieks RNA Rīgas rajona nodaĜa 1 179,46

18 40003707651 SIA "STANDART DEGVIELA" RNA Zemgales priekšp.nodaĜa 1 139,34

19 40003754976 SIA "ACTIVE BEMANNING " RNA ZiemeĜu rajona nodaĜa 1 101,83

20 27087713759 Armands Beikmanis ZNMA Aizkraukles nodaĜa 1 070,20

21 40003659296 SIA "PNR" RNA Kurzemes rajona nodaĜa 1 038,04

22 17095911641 Aleksejs ViĦičenko KNMA Ventspils nodaĜa 978,42

23 40003849374 SIA "Auto Car" RNA ZiemeĜu rajona nodaĜa 967,91

24 40003448515 SIA "DELFĪNS PARTNERI" RNA Zemgales priekšp.nodaĜa 946,13

25 28067711427 Ruslans Borščs  LNMA Rēzeknes nodaĜa 940,04

26 90001032835 "Thorpe Enterprices LLC" RNA Centra rajona nodaĜa 901,86

27 09074312615 Aleksandrs LauriĦš ZNMA Aizkraukles nodaĜa 899,01

28 40003042006 

A/S "RĪGAS 
ELEKTROMAŠĪNBŪVES 
RŪPNĪCA" LNMP 889,59

29 08045612755 Vents Vītols RNA Ogres nodaĜa 827,01

30 30106611828 Sigma Rubīne VNMA Cēsu nodaĜa 821,70

31 40003000248 AS "PRESES NAMS" LNMP 820,85
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Nr. 

p.k. 
NMR kodi NodokĜu maksātāju nosaukumi VID teritoriālās iestādes 

Aktuālo 

parādu 

kopsummas 

32 40003220049 SIA "VOLEKS CENTRS" KNMA Liepājas nodaĜa 816,22

33 19096811588 Gatis Ulmanis RNA Kurzemes rajona nodaĜa 814,93

34 41203012944 SIA "BISCAY" RNA Latgales priekšp.nodaĜa 809,06

35 40003776390 SIA "VDD" RNA Latgales priekšp.nodaĜa 795,77

36 06026710316 Aleksandrs Rudišs  RNA Jūrmalas rajona nodaĜa 755,80

37 40003746146 SIA "STADIUM PLUSS" RNA Latgales priekšp.nodaĜa 735,88

38 03027012794 Māris Vanags RNA Rīgas rajona nodaĜa 710,03

39 40003731193 SIA "ZONDER" RNA Kurzemes rajona nodaĜa 707,10

40 31087711827 Nils Trapāns RNA Jūrmalas rajona nodaĜa 702,34

41 08096112900 JeĜena Lapsa RNA Centra rajona nodaĜa 690,91

42 13025710328 Karīna Truhina RNA Vidzemes priekšp.nodaĜa 673,45

43 40003709455 SIA "UMETALS" ZNMA Aizkraukles nodaĜa 658,96

44 40003977843 SIA "VLK PLUSS" RNA Latgales priekšp.nodaĜa 656,21

45 40103006092 Rīgas pilsētas SIA firma "GRAND" RNA ZiemeĜu rajona nodaĜa 646,60

46 40003604160 SIA "ELANDS" RNA Zemgales priekšp. nodaĜa 636,34

47 11018012784 PoĜina Kubareva RNA Latgales priekšp.nodaĜa 624,50

48 49501012725 SIA "NAURĒNI"  ZNMA Jēkabpils nodaĜa 623,41

49 30036311802 Sergejs Mandrigins RNA Centra rajona nodaĜa 616,06

50 21085311812 Juris Bondaris RNA Latgales priekšp.nodaĜa 568,72

51 40003273309 SIA "O.R.POINTS" RNA Rīgas rajona nodaĜa 561,34

52 40003999304 SIA "FUJISAN" VNMA Valmieras nodaĜa 555,62

53 12117510230 Leonīds Kaufmans RNA ZiemeĜu rajona nodaĜa 552,55

54 20117412876 Rolands Garoza RNA Jūrmalas rajona nodaĜa 547,74

55 41203006473 SIA "VIAN-NEY" RNA Latgales priekšp.nodaĜa 545,68

56 07116511630 Rolands Slavinskis ZNMA Dobeles nodaĜa 540,68

57 50003304831 SIA "TRANSIMPEKSS 96" RNA ZiemeĜu rajona nodaĜa 539,90

58 27095711091 Valdis Tračums RNA Jūrmalas rajona nodaĜa 539,49

59 40003521085 SIA "CARNIKAVAS KONSERVI" RNA Rīgas rajona nodaĜa 538,32

60 40003446143 SIA "KF EVITA" RNA Vidzemes priekšp.nodaĜa 538,19

61 27066011846 Veniamins Astahovs RNA ZiemeĜu rajona nodaĜa 537,77

62 40003311653 SIA "SPĒJA" RNA Kurzemes rajona nodaĜa 532,48

63 42103034732 SIA "STEEL-M" KNMA Liepājas nodaĜa 529,09
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Nr. 

p.k. 
NMR kodi NodokĜu maksātāju nosaukumi VID teritoriālās iestādes 

Aktuālo 

parādu 

kopsummas 

64 21038310542 Dmitrijs Tovancevs RNA Rīgas rajona nodaĜa 525,69

65 40003751522 SIA "PJEDESTĀLS" RNA ZiemeĜu rajona nodaĜa 519,63

66 24057112350 Sandra Babāne KNMA Talsu nodaĜa 519,29

67 06066110411 OĜegs AvaĦesovs RNA Kurzemes rajona nodaĜa 514,24

68 14035713068 Guntis Ošmucnieks RNA Kurzemes rajona nodaĜa 511,44

69 22046110414 Aivars Buls RNA ZiemeĜu rajona nodaĜa 504,50

70 40003982083 SIA "USPEH" RNA Rīgas rajona nodaĜa 504,39

71 43603006551 SIA "ZEMGALES METĀLS" ZNMA Jelgavas nodaĜa 504,17

72 30057811291 Jānis Maizītis VNMA Cēsu nodaĜa 496,51

73 50003577451 SIA "AGRO BALTIKA" LNMP 489,83

74 50003743461 D & B SIA RNA ZiemeĜu rajona nodaĜa 488,79

75 40003613322 SIA "AUTO FOKUSS" RNA Vidzemes priekšp.nodaĜa 486,02

76 40003496360 SIA "GEOVITA" RNA Jūrmalas rajona nodaĜa 482,98

77 04064610114 JevgeĦijs Lukašenoks LNMA Ludzas nodaĜa 480,56

78 43603026030 SIA "EN MONOLĪTS" ZNMA Jelgavas nodaĜa 479,24

79 10088011029 Kaspars Caune RNA Latgales priekšp.nodaĜa 477,21

80 43603020517 SIA "MAUSS" ZNMA Jelgavas nodaĜa 476,05

81 40003604279 SIA "MULTIMEDIA" ZNMA Jelgavas nodaĜa 471,28

82 16036210154 Genrihs Junelis RNA Centra rajona nodaĜa 469,38

83 40003969210 SIA "ERT Real Estate" RNA Latgales priekšp.nodaĜa 467,18

84 23047012706 Gatis Saknītis RNA Kurzemes rajona nodaĜa 466,89

85 44103018100 SIA "SERVISS AT" VNMA Limbažu nodaĜ 457,89

86 30037210608 Raivis Šėērstens RNA Vidzemes priekšp.nodaĜa 456,39

87 20078010638 Artūrs KaĜimuĜins RNA Zemgales priekšp.nodaĜa 439,28

88 40003761376 SIA "JOVIS" RNA Vidzemes priekšp.nodaĜa 437,65

89 28045411378 Vilis Bergs RNA Centra rajona nodaĜa 435,50

90 07077213103 Zundurs Raimonds RNA Vidzemes priekšp.nodaĜa 434,53

91 08027310049 Natālija SĜotova ZNMA Jelgavas nodaĜa 428,48

92 17096912566 Jānis Irbe RNA Latgales priekšp.nodaĜa 420,83

93 40003751700 SIA "Raca project" RNA Latgales priekšp.nodaĜa 420,47

94 26047711041 Andris Dravnieks-Ozols ZNMA Aizkraukles nodaĜa 413,57

95 25097012711 Andžejs Jankovskis RNA Zemgales priekšp.nodaĜa 412,35

96 41503015386 SIA "STILS MET" LNMA Daugavpils nodaĜa 410,84
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Nr. 

p.k. 
NMR kodi NodokĜu maksātāju nosaukumi VID teritoriālās iestādes 

Aktuālo 

parādu 

kopsummas 

97 40003622490 SIA "RADE GRUPA" RNA Vidzemes priekšp.nodaĜa 394,98

98 18097010606 Eduards Buliševs RNA Kurzemes rajona nodaĜa 390,32

99 40003546746 SIA "AM GRUPA" ZNMA Jelgavas nodaĜa 387,40

100 40003353394 SIA "VAJAR" KNMA Saldus nodaĜa 387,05

101 41201009460 
Ugāles pagasta zemnieku 
saimniecība "DRAVAS" KNMA Ventspils nodaĜa 384,44

102 08117311352 Aldis Ozols RNA Rīgas rajona nodaĜa 381,70

103 40003794606 SIA "JAGUARDIA" RNA Vidzemes priekšp.nodaĜa 378,10

104 24086611300 Aleksandrs Margevičs VNMA Cēsu nodaĜa 373,38

105 12095910670 Guntis RiekstiĦš RNA Latgales priekšp.nodaĜa 373,36

106 11116011566 Ainārs Kozlovskis KNMA Liepājas nodaĜa 369,91

107 60003277253 
SIA "ANOLI" uzĦēmums "RĪGAS 
TAUKVIELU KOMBINĀTS" RNA Zemgales priekšp. nodaĜa 367,51

108 40003934933 SIA "KONTS PLUS" RNA Vidzemes priekšp.nodaĜa 359,30

109 02067612167 Kaspars Ancvers LNMA PreiĜu nodaĜa 353,75

110 04065112651 Ausma Serpovska RNA Vidzemes priekšp.nodaĜa 344,44

111 22077612863 Ritvars ĖēniĦš KNMA Saldus nodaĜa 336,67

112 23097111286 Dzintars KalniĦš VNMA Madonas nodaĜa  334,96

113 29035610677 StaĦislavs Zaharovs RNA Jūrmalas rajona nodaĜa 323,28

114 45403015456 SIA "KI AUTO" ZNMA Aizkraukles nodaĜa 322,90

115 21027211805 Andris Ziedonis VNMA Madonas nodaĜa  322,18

116 43603008726 SIA "BAKS" ZNMA Jelgavas nodaĜa 319,37

117 02116810232 Vladimirs Šustovs LNMA Daugavpils nodaĜa 318,69

118 40003337722 SIA "Glaskek Rīga" LNMP 318,66

119 40003485441 SIA "TORPANS" RNA Zemgales priekšp.nodaĜa 318,64

120 40003591171 SIA "ZORITEKS" RNA Kurzemes rajona nodaĜa 313,23

121 30127612352 MārtiĦš Makarenko RNA Rīgas rajona nodaĜa 311,22

122 42403008813 SIA "EDISONS" LNMA Rēzeknes nodaĜa 311,07

123 40003825431 SIA "ARIKA COMPANY " RNA Zemgales priekšp.nodaĜa 305,71

124 43603019310 SIA "BEITLERS" RNA Latgales priekšp.nodaĜa 304,11

Kopā 89 757,62

 

Valsts pamatbudžeta izdevumiem 2009.gadā kopumā izlietoti 3 312,7 milj. latu jeb par 
15 % mazāk kā 2008.gadā un par 118,4 milj. latu mazāk nekā plānots. 

Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi 2009.gadā ir 3 075,9 milj. latu, kas ir par 473,3 
milj. latu mazāk nekā 2008.gadā un par 95,9 milj. latu mazāk nekā plānots. Lielāko daĜu 
uzturēšanas izdevumos – 40,8% veido izdevumi subsīdijām, dotācijām un sociālajiem pabalstiem 
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1 255,3 milj. latu apmērā, tajā skaitā subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 
nodibinājumiem Eiropas Savienības palīdzības programmu, Eiropas Savienības politiku 
instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu un (vai) pasākumu 
ietvaros – 559,0 milj. latu, t.sk. subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta pakalpojumu 
nodrošināšanai (par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem) – 42,6 milj. latu, subsīdijas 
komersantiem – 177,7 milj. latu. Procentu izdevumiem izlietoti 207,7 milj. latu. Kārtējie 
maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība – 161,2 milj. latu. Uzturēšanas 
izdevumu transferti 529,9 milj. latu, lielāko daĜu veido mērėdotācijas uzturēšanas izdevumiem 
pašvaldībām 336,4 milj. latu. 

Kārtējiem izdevumiem 2009.gadā izlietoti 921,8 milj. latu, kas ir par 464,7 milj. latu mazāk 
nekā 2008.gadā un par 39,3 milj. latu mazāk nekā plānots, tajā skaitā atlīdzībai – 570,6 milj. latu, 
kas ir par 312,2 milj. latu mazāk nekā 2008.gadā un par 11,5 milj. latu mazāk nekā plānots, 
precēm un pakalpojumiem – 351,2 milj. latu, kas ir par 152,6 milj. latu mazāk nekā 2008.gadā un 
par 27,8 milj. latu mazāk nekā plānots. 

Kapitālie izdevumi 2009.gadā ir 236,7 milj. latu, kas ir par 111,2 milj. latu mazāk nekā 
2008.gadā un par 22,5 milj. latu mazāk nekā plānots. Lielākā daĜa līdzekĜu – 58,6% izlietoti 
pamatlīdzekĜu iegādei – 138,7 milj. latu; 35,1% līdzekĜu izlietoti valsts budžeta kapitālo 
izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu – 83,2 milj. latu. 

Proporcionāli lielākie izdevumi saistīti ar ekonomiskās darbības funkcijas izdevumiem, 
kuriem izlietoti – 855,1 milj. latu jeb 25,8% no valsts pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 164,2 
milj. latu mazāk nekā 2008.gadā. Izglītības funkcijas izdevumiem – 505,4 milj. latu jeb 15,3% no 
valsts pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 151,4 milj. latu mazāk nekā 2008.gadā. Vispārējās 
valdības dienestu funkcijas izdevumiem – 616,2 milj. latu jeb 18,6% no valsts pamatbudžeta 
izdevumiem, kas ir par 29,6 milj. latu vairāk nekā 2008.gadā Veselības funkcijas izdevumiem – 
468,7 milj. latu jeb 14,1% no valsts pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 76,6 milj. latu mazāk 
nekā iepriekšējā gadā. 

 

Valsts speciālā (sociālās apdrošināšanas) budžeta izpilde 2009.gadā 

 
Speciālā budžeta ieĦēmumi 2009.gadā ir 1 248,5 milj. latu, bet izdevumi ir 1 461,5 milj. 

latu. Salīdzinot ar 2008.gada atbilstošo periodu, ieĦēmumi ir samazinājušies par 192,7 milj. latu 
jeb 13,4%, bet izdevumi šajā pašā laika posmā ir palielinājušies par 247,6 milj. latu jeb 20,4%. 
2009.gadā speciālā budžetā ir finansiālais deficīts 213,0 milj. latu, salīdzinoši 2008.gadā speciālā 
budžetā bija finansiālais pārpalikums 227,3 milj. latu. 

Valsts speciālā budžeta ieĦēmumos 2009.gadā iekasēti 98,8 % no Likumā par valsts 
budžetu 2009.gadam apstiprinātās gada speciālā budžeta ieĦēmumu summas. Speciālā budžeta 
galvenais ieĦēmumu avots ir valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksas, neieskaitot valsts fondēto pensiju shēmas līdzekĜus, veido 93,4% no 
visiem sociālās apdrošināšanas budžeta ieĦēmumiem un ir 1 166,7 milj. latu. Salīdzinot ar 
2008.gadu, valsts ieĦēmumi no sociālās apdrošināšanas iemaksām samazinājās par 235,0 milj. 
latu jeb 16,8%. 

SaskaĦā ar Valsts ieĦēmumu dienesta novērtējumu valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu 
apjoma samazināšanos galvenokārt ietekmēja darba samaksas fonda samazināšanās. Vienlaicīgi 
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas ietekmēja saskaĦā ar likumdošanā noteiktajiem likmju 
atvieglojumiem veiktās iemaksas. 2009.gadā vienpadsmit mēnešos sociālās apdrošināšanas 
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iemaksas, kas maksātas par pazeminātām likmēm, bija 74,4 milj. latu, kas ir par 26,9 milj. latu 
jeb 26,5% mazāk nekā 2008.gada attiecīgajā laika periodā. Ar pazeminātajām likmēm sociālās 
apdrošināšanas iemaksas veic, piemēram, strādājošie pensionāri, invalīdi un pašnodarbinātās 
personas. 

Speciālā budžeta nenodokĜu ieĦēmumi 2009.gadā ir 64,9 milj. latu jeb 76,9% no apstiprinātā 
gada plāna. Salīdzinot ar 2008.gadu, sociālās apdrošināšanas budžeta nenodokĜu ieĦēmumi ir 
palielinājušies par 42,3 milj. latu. 

Speciālā budžeta ieĦēmumi no maksājumiem par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 2009.gadā ir 0,07 milj. latu jeb 51,8% no apstiprinātā gada plāna. 

Transferti no valsts pamatbudžeta ieskaitīti 16,8 milj. latu apmērā. 

Valsts speciālā budžeta izdevumiem 2009.gadā izlietoti 1 461,5 milj. latu. Salīdzinot ar 
2008.gadu izdevumi palielinājušies par 247,7 milj. latu jeb 20,4%, bet attiecīgi pret 2009.gada 
plānu izpilde bija mazāk par 2,5%. 

Speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi 2009.gadā ir 1 460,1 milj. latu, kas ir par 247,7 milj. 
latu jeb 20,4 % vairāk nekā 2008.gadā. Lielāko daĜu no uzturēšanas izdevumiem veido sociālie 
pabalsti 1 439,5 milj. latu apmērā, no kuriem valsts pensijām izlietoti 1 069,4 milj. latu, bet 
pabalstiem – 367,5 milj. latu. 

Kārtējiem izdevumiem izlietoti 13,9 milj. latu, tajā skaitā atlīdzībai – 8,8 milj. latu, (no tiem 
atalgojumiem 6,9 milj. latu) precēm un pakalpojumiem – 5,1 milj. latu, procentu izdevumiem 
0,03 milj. latu, starptautiskajai sadarbībai 0,01 milj. latu. 

Kapitālajiem izdevumiem izlietoti 1,4 milj. latu, no kuriem 96% veido izdevumi 
nemateriālajiem ieguldījumiem un to izveidošanai un 4% veido izdevumi pamatlīdzekĜiem. 

2009.gadā veikta speciālā budžeta aizĦēmumu atmaksas 476,5 tūkst. latu apmērā. 

Izdevumu apjoma palielinājumu 2009.gadā salīdzinājumā ar 2008.gadu galvenokārt 
ietekmējuši: 

• par 125,2 milj. latu vairāk izlietoti līdzekĜi pensiju izmaksām, kas saistīts ar pensiju 
saĦēmēju skaita pieaugumu un pensijas vidējo apmēru palielināšanos saistībā ar 2008.gada 
pensiju indeksācijām un piemaksas pie vecuma pensijas apmēra palielināšanu un piemaksas pie 
invaliditātes pensijas noteikšanu; 

• par 80,8 milj. latu palielinājās izmaksas bezdarbnieku pabalstiem, saistībā ar saĦēmēju 
skaita un pabalsta vidējā apmēra pieaugumu; 

• par 0,074 milj. latu palielinājās izmaksas pakalpojumiem saistībā ar darba negadījumiem 
un par 3,2 milj. latu – izmaksas atlīdzībai par darbspēju zaudējumu, kas izskaidrojams ar 
pakalpojumu saĦēmēju skaita un pakalpojuma vidējā apmēra pieaugumu; 

• par 28,4 milj. latu palielinājās izmaksas slimības, maternitātes un paternitātes pabalstiem, 
kas izskaidrojams ar vidējās apdrošināšanas iemaksu algas pieaugumu; 

Valsts speciālā budžeta līdzekĜi atbilstoši funkcionālajām kategorijām izlietoti Sociālajai 
aizsardzībai. 
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Ministriju un centrālo valsts iestāžu un valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu publisku 

personu ziedojumu un dāvinājumu izpilde 2009.gadā 

 
Valsts budžetā saĦemtie ziedojumi un dāvinājumi 2009.gadā ir 3,4 milj. latu, kas ir par 5,8 

milj. latu jeb 63,3% mazāk kā 2008.gadā. Lielākās ziedojumu un dāvinājumu summas 2009.gadā 
saĦēmušas Ekonomikas ministrija, Iekšlietu ministrija un Kultūras ministrija, attiecīgi 1 0121 ,2 
tūkst. latu, 432 tūkst. latu, un 499,5 tūkst. latu. Lielākie ziedotāji ir juridiskās personas – 
Ventspils brīvosta, Ventspils pilsēta un akciju sabiedrība “Latvijas DzelzceĜš” Latvijas dalībai 
izstādē “World Expo 2010” Šanhajā, Ėīnas Tautas Republikā un Kultūras ministrijai Bila un 
Melindas Geitsu fonda līdzekĜi publisko bibliotēku attīstības projektam un Rundāles pils muzeja 
restaurācijai un rožu dārza izveidei. 
 

Valsts budžeta saĦemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums 2009.gadā samazinājies 
par 9,4 milj. latu jeb 75% un ir 3,1 milj. latu. 

Izdevumu ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā uzturēšanas izdevumiem izlietoti 2,8 milj. 
latu jeb 89,1 % no kopējiem izdevumiem, tajā skaitā atlīdzībai – 0,77  milj. latu apmērā, precēm 
un pakalpojumiem – 1,7 milj. latu apmērā, subsīdijām, dotācijām un sociālajiem pabalstiem – 
0,2 milj. latu apmērā. Kapitālajiem izdevumiem izlietoti 0,3 milj. latu jeb 10,8% no kopējiem 
izdevumiem. 

Proporcionāli lielākie izdevumi saistīti ar funkcijas atpūtas, kultūras un reliăijas 
izdevumiem, kuriem tērēti 0,9 milj. latu jeb 27,5% no visiem ziedojumiem un dāvinājumiem, 
izglītības funkciju izdevumiem – 0,7 milj. latu jeb 21,4%, vispārējo valdības dienestu funkcijas 
izdevumiem – 0,5 milj. latu jeb 14,7%. 
 
No valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu publisku personu pamatdarbība 2009.gadā 

 

 No valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu publisku personu pamatdarbības ieĦēmumi 
2009.gadā bija 168,8 milj. latu. 

 Lielāko daĜu no kopējiem ieĦēmumiem – 95,1 milj. latus jeb 56,3% veido transferti no 
valsts pamatbudžeta. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieĦēmumi 2009.gadā ir 73,0 milj. latu jeb 
43,3% no kopējiem ieĦēmumiem. 

 No valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu publisku personu pamatdarbības izdevumi 
2009.gadā sasniedza 152,1 milj. latu. Izdevumu ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā 
uzturēšanas izdevumiem izlietoti 144,8 milj. latu jeb 95,2% no kopējiem izdevumiem, tajā skaitā 
atlīdzībai – 100,9 milj latu, precēm un pakalpojumiem – 31,5 milj. latu, subsīdijām, dotācijām un 
sociālajiem pabalstiem – 12,3 milj. latu. Kapitālajiem izdevumiem izlietoti 7,2 milj latu jeb 4,7% 
no kopējiem izdevumiem. 

 Proporcionāli lielākie izdevumi saistīti ar izglītības funkciju izdevumiem, kuriem tērēti 
137,2 milj. latu jeb 90,2% no kopējiem izdevumiem. Vispārējo valdības dienestu funkcijas 
izdevumiem izlietoti 12,3 milj latu jeb 8,1% no kopējiem izdevumiem. 
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