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

pašvaldību budžetiem 
 

Satura rādītājs 
 

Piel.Nr. Nosaukums Lpp. 

   

 3.sējums  
 I daĜa  

   

31. Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2009.gadā (ieskaitot ziedojumus un 

dāvinājumus, kā arī no valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu publisku 

personu budžetu izpildi) 

4 

   

32. Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2009.gadā  8 

    

 Skaidrojums par valsts konsolidētā budžeta izpildi 10 

    

33. Valsts budžeta ieĦēmumi 2009.gadā 24 

    

34. Valsts pamatbudžeta ieĦēmumi un izdevumi 2009.gadā 28 

    

34.1. Valsts pamatbudžeta ieĦēmumi un izdevumi pa programmām un 

apakšprogrammām 2009.gadā 

29 

34.2. Valsts pamatbudžeta ieĦēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 2009.gadā 

403 

34.3. Valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

2009.gadā 

412 

   

 II daĜa  

   

35. Informācija par līdzekĜu neparedzētiem gadījumiem izlietojumu 2009.gadā 4 

    

36. Valsts speciālā budžeta ieĦēmumi un izdevumi 2009.gadā 10 

    

36.1. Valsts speciālā budžeta ieĦēmumi un izdevumi pa programmām un 

apakšprogrammām 2009.gadā 

11 

36.2. Valsts speciālā budžeta ieĦēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 2009.gadā 

17 

36.3. Valsts speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

2009.gadā 

21 

   

37. Valsts budžeta iestāžu  un no valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu 

publisku personu ziedojumu un dāvinājumu ieĦēmumi un izdevumi 

2009.gadā 

22 

   

37.1. Valsts budžeta iestāžu un no valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu 

publisku personu ziedojumu un dāvinājumu ieĦēmumi un izdevumi pa 

ministrijām un centrālajām valsts iestādēm 2009.gadā  

 

24 
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Piel.Nr. Nosaukums Lpp. 

   

37.2. Valsts budžeta iestāžu un no valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu 

publisku personu ziedojumu un dāvinājumu ieĦēmumi un izdevumi 

atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2009.gadā 

44 

37.3. Valsts budžeta iestāžu un no valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu 

publisku personu ziedojumu un dāvinājumu izdevumi atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām 2009.gadā 

50 

   

38. No valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu publisku personu 

pamatdarbības ieĦēmumi un izdevumi 2009.gadā 

51 

38.1. No valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu publisku personu 

pamatdarbības ieĦēmumi un izdevumi pa ministrijām 2009.gadā 

53 

38.2. No valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu publisku personu 

pamatdarbības ieĦēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 2009.gadā 

63 

38.3. No valsts budžeta daĜēji finansētu atvasinātu publisku personu 

pamatdarbības izdevumi  atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2009.gadā 

74 

   

39. Valsts budžeta ilgtermiĦa saistību maksimāli pieĜaujamais apjoms 75 

   

40. Ar Ministru kabineta rīkojumiem ministrijām un valsts centrālajām 

iestādēm piešėirtie, ieskaitītie un 2009.gadā izlietotie privatizācijas līdzekĜi 

127 

    

41. Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2009.gadā (ieskaitot ziedojumus un 

dāvinājumus) 

129 

    

 Skaidrojums par pašvaldību budžeta izpildi 132 

   

42. Kopsavilkums par pašvaldību pamatbudžeta izpildi 2009.gadā 135 

    

43. Kopsavilkums par pašvaldību speciālā budžeta izpildi 2009.gadā 156 

    

44. Kopsavilkums par pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu izpildi 2009.gadā 171 

    

 


