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Skaidrojums valsts un pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam 
2003.gadā  

 
Valsts un pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumā uzrāda kopējos aktīvus un 
saistības valsts sektorā.  
 
Valsts un pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkuma sagatavošanas 
pamatprincipi 
 
Valsts un pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums sagatavots, apkopojot 
iesniegtās valsts un pašvaldību budžeta iestāžu bilances. Apkopojot bilances, netiek veikta savstarpējo 
darījumu izslēgšana. Valsts un pašvaldību budžeta iestāžu finanšu pārskati sagatavoti atbilstoši Latvijas 
Republikas Valsts kases 2002.gada 25.septembra instrukcijai Nr.3 “Valsts budžeta iestāžu pusgada, 
deviņu mēnešu, gada un pašvaldību budžeta iestāžu gada pārskatu sagatavošanas instrukcija” ar 
grozījumiem. 
 
Uzskaites pamatprincipu izmaiņas 
 
Valsts un pašvaldību budžeta iestādēs grāmatvedības uzskaite organizēta saskaņā ar Finanšu ministrijas 
2001.gada 25.jūnija instrukciju Nr.3 “Valsts (pašvaldību) budžeta iestāžu, pašvaldību budžetu 
grāmatvedības uzskaites instrukcija” ar grozījumiem. 
  
2003.gadā pielietota Eiropas Savienības Strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu instrumentu – 
PHARE, ISPA un SAPARD ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu vienota uzskaites metodika, kas 
nodrošina finanšu pārskatu sniegtās informācijas konsekvenci, salīdzināmību un atbilstību starptautisko 
institūciju prasībām.  
 
2003.gadā pielietota vienota ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzskaites metodika, kas nosaka, ka valsts 
budžeta iestādes bilancē iekļauj visas kapitāla daļas, kas reģistrētas valsts vārdā un atrodas valsts 
budžeta iestādes pārziņā (turējumā), un pašvaldības budžeta iestādes bilancē iekļauj visas kapitāla 
daļas, kas reģistrētas pašvaldības vārdā un atrodas pašvaldības budžeta iestādes pārziņā (turējumā). 
Budžeta iestādēm, uzskaitot līdzdalības ieguldījumus radniecīgo un asociēto uzņēmumu 
(kapitālsabiedrību) kapitālos, atļauta to novērtēšana un uzrādīšana pēc pašu kapitāla vai izmaksu 
metodes. Pielietojot abas šīs metodes, daļa no ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem novērtēta pēc izmaksu 
metodes iegādes vērtībā, bet daļai ieguldījumu veikta pārvērtēšana pēc pašu kapitāla metodes. 
   
Saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 6.marta noteikumiem Nr.96 “Noteikumi par budžeta iestāžu 
pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem” pamatlīdzekļiem, kas iegādāti līdz 
2001.gadam, lietderīgais lietošanas laiks jānosaka un nolietojuma aprēķins jāuzsāk līdz 2005.gada 
31.decembrim. Iegādātos pamatlīdzekļus neuzskaita budžeta iestāžu pamatlīdzekļu fondā. Aprēķināto 
nolietojumu pamatlīdzekļiem, kas iegādāti līdz 2001.gada 1.janvārim un uzskaitīti pamatlīdzekļu fondā, 
uzskaita kā pakāpenisku pamatlīdzekļu fonda samazinājumu, savukārt nolietojumu pamatlīdzekļiem, 
kas iegādāti pēc 2001.gada 1.janvāra atzīst budžeta iestādes izdevumos. Pamatlīdzekļu korektas 
uzskaites politikas pakāpeniskas ieviešanas rezultātā daļa no pamatlīdzekļiem, kuriem vēl nav uzsākts 
nolietojuma aprēķins, uzrādīti to iegādes vērtībā, bet daļa, kurai aprēķina nolietojumu – atlikušajā 
vērtībā. 
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Bilanču kopsavilkuma pielikumi 
 
Valsts un pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums sagatavots, apkopojot 
iesniegtās pašvaldību budžeta iestāžu un valsts budžeta iestāžu bilances. Pārskata 2.pielikums 
sagatavots kā kopsavilkums valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilancēm, bet 3.pielikums – kā 
kopsavilkums pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilancēm. 

  
Detalizēti paskaidrojumi par izmaiņām uzrādīti: 
4. un 5.pielikumā – informācija par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu debitoru prasībām un kreditoru 
saistībām; 
6. un 7.pielikumā – valsts un pašvaldību budžeta iestāžu pašu kapitāla izmaiņu pārskatā; 
8. un 9.pielikumā – valsts budžeta iestāžu līdzdalības radniecīgo un asociēto uzņēmumu kapitālā 
kustības pārskatā; 
10. un 11.pielikumā – pašvaldību budžeta iestāžu līdzdalības radniecīgo un asociēto uzņēmumu 
kapitālā kustības pārskatā. 
 
Pārskata 2.pielikumā “Valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums” mainīti šādi 
2003.gada sākuma atlikumi: 
Nemateriālo ieguldījumu kopsumma palielinājusies Ls 1 vērtībā, palielinoties par Ls 1 avansa 
maksājumiem par nemateriālajiem ieguldījumiem Ministru kabineta bilances nemateriālo ieguldījumu 
un pamatlīdzekļu vērtību korekciju rezultātā. 
   
Pamatlīdzekļu kopsumma samazinājusies Ls 1 vērtībā, samazinoties Ls 1 vērtībā pārējo pamatlīdzekļu 
kopsummai, Ministru kabineta nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtību korekciju rezultātā 
šādos bilances posteņos: saimnieciskā inventāra kopsumma palielinājusies Ls 107 vērtībā, bibliotēku 
fondos uzrādītie aktīvi samazinājušās Ls 2 vērtībā un pārējo pamatlīdzekļu vērtība samazinājusies par 
Ls 106. 
 
Nākamo periodu izdevumi samazinājušies Ls 1 vērtībā Ekonomikas ministrijas bilances posteņu 
korekciju rezultātā. 
  
Naudas līdzekļu bilances kontos veiktas izmaiņas šādu Vides ministrijas bilances posteņu korekciju 
rezultātā: pamatbudžeta kontu atlikums samazināts Ls 2 571 161 vērtībā, depozītu kontu atlikums 
palielinājies Ls 2 729 691 vērtībā, iekļaujot  Vides ministrijas ārvalstu finanšu līdzekļus investīciju 
projektam, un citu budžetu līdzekļu kontu atlikums samazinājies Ls 158 529 vērtībā. Pārējo naudas 
līdzekļu atlikums samazināts Ls 1 vērtībā Ekonomikas ministrijas bilances posteņu korekciju rezultātā.     
            
Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts samazinājies Ls 3 237 vērtībā. Strukturālo izmaiņu 
rezultātā pamatbudžeta izpildes rezultāts palielinājies Ls 92 157 vērtībā, samazinot citu budžetu 
izpildes rezultātu. Vides ministrijas speciālā budžeta izpildes rezultāts samazinājies Ls 6 489 vērtībā, 
attiecīgi palielinot Ekonomikas ministrijas pamatbudžeta izpildes rezultātu. Vides ministrijai 
samazināts pamatbudžeta izpildes rezultāts Ls 2 492 vērtībā par ISPA projekta atlikumu, koriģējot 
kreditoru saistībās uzrādītās vērtības. Tieslietu ministrijai samazināts pamatbudžeta izpildes rezultāts 
Ls 745 vērtībā, palielinot pārskata gada (perioda) izpildes rezultātu.  
 
Budžeta gada (perioda) izpildes rezultāts kopumā palielinājies Ls 526 vērtībā. Strukturālo izmaiņu 
rezultātā pamatbudžeta izpildes rezultāts palielinājies Ls 195 176 vērtībā, samazinot citu budžetu 
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izpildes rezultātu. Vides ministrijai speciālā budžeta izpildes rezultāts samazinājies Ls 4 153 vērtībā, 
attiecīgi palielinot Ekonomikas ministrijas pamatbudžeta izpildes rezultātu. Vides ministrijas 
pamatbudžeta izpildes rezultāts samazinājies Ls 219 vērtībā par ISPA projekta atlikumu, palielinot 
kreditoru saistības. Tieslietu ministrijai palielināts pamatbudžeta izpildes rezultāts Ls 745 vērtībā. 
Ministru kabinetam pamatbudžeta izpildes rezultāts Ls 2 277 vērtībā koriģēts ar ziedojumu un 
dāvinājumu izpildes rezultātu.  
 
Kreditoru saistību kopsumma palielinājusies Ls 2 711 vērtībā, palielinoties norēķinu par 
aizņēmumiem un saistībām atlikumam Vides ministrijas ISPA projektam.  
 
Pārskata 2.pielikumā “Valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 2003.gadā” 
uzrādītās būtiskākās izmaiņas pārskata periodā: 
“Ilgtermiņa ieguldījumu” kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 77 070 582 vērtībā, 
galvenokārt palielinoties “Pamatlīdzekļu” sastāvā uzrādīto ilgtermiņa ieguldījumu vērtībai par            
Ls 36 240 832 un “Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu” sastāvā uzrādīto ilgtermiņa ieguldījumu vērtībai par 
Ls 38 228 013.  
“Nemateriālo ieguldījumu” kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 2 601 737 vērtībā, 
galvenokārt palielinoties “Koncesiju, patentu, licenču, preču zīmju un tamlīdzīgu tiesību” sastāvā 
uzrādīto nemateriālo ieguldījumu vērtībai par Ls 2 143 139. 
“Pamatlīdzekļu” kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 36 240 832 vērtībā, galvenokārt 
palielinoties “Zemes gabalu, ēku, būvju un ilggadīgo stādījumu” sastāvā uzrādīto ilgtermiņu 
ieguldījumu vērtībām par 15 266 885 Ls, “Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības 
objektu izmaksām” par 26 891 348 Ls un “Avansa maksājumiem par pamatlīdzekļiem” 4 091 809 Ls 
vērtībā. 
“Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu” kopsumma pārskata periodā palielinājusies vērtībā Ls 38 228 013. 
Galvenokārt pārskata periodā palielinājusies “Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā”               
Ls 31 827 713 vērtībā. Ekonomikas ministrijas līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā būtiskākās 
vērtības palielinājuma izmaiņas pārskata periodā radušās, palielinoties VAS “Latvenergo” akciju 
kapitālam 20 020 219 Ls vērtībā, pārvēršot akciju kapitālā pārējās rezerves, saskaņā ar Ministru 
kabineta 2002.gada 6.novembra rīkojumu Nr.636 ”Par valsts akciju sabiedrības “Latvenergo” statūtu 
apstiprināšanu”. Finanšu ministrijas līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā būtiskākās vērtības 
palielinājuma izmaiņas pārskata periodā radušās, saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 5.novembra 
rīkojumu Nr.623 “Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas Hipotēku un zemes banka” pamatkapitāla 
palielināšanu” palielinot pamatkapitālu VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” Ls 2 200 000 vērtībā 
no valsts īpašuma objektu privatizācijā iegūtajiem līdzekļiem Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības 
attīstības programmas īstenošanai. Zemkopības ministrijas līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā 
būtiskākās vērtības palielinājuma izmaiņas pārskata periodā radušās, palielinot pamatkapitālu VAS 
“Latvijas valsts meži” 4 103 766 Ls vērtībā, ieguldot uzņēmuma peļņu un nekustamos īpašumus 
saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 29.novembra rīkojumu Nr.579 “Par Valsts meža dienesta 
valdījumā esošās valsts mantas ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 
pamatkapitālā” un 2003.gada 26.marta un 2003.gada 25.aprīļa akcionāru sapulču lēmumiem. Tieslietu 
ministrijas līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā būtiskākās vērtības palielinājuma izmaiņas 
pārskata periodā radušās, veicot valsts mantisko ieguldījumu bezpeļņas organizācijā valsts akciju 
sabiedrībā “Tiesu namu aģentūra” 5 000 000 Ls vērtībā. 
Detalizēta informācija par līdzdalības radniecīgo un asociēto uzņēmumu izmaiņām sniegta 8.pielikumā 
“Valsts budžeta iestāžu līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā 2003.gada kustības pārskats” un 
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9.pielikumā “Valsts budžeta iestāžu līdzdalības asociēto uzņēmumu kapitālā 2003.gada kustības 
pārskats”. 
“Pārējos vērtspapīros un ieguldījumos” uzrādītā kopsumma pārskata periodā palielinājusies               
Ls 7 725 351 vērtībā. Finanšu ministrijai Pārējo vērtspapīru un ieguldījumu palielinājums Ls 3 800 00 
vērtībā uzrādīts saskaņā ar Satiksmes biroja administrējamās valsts speciālā budžeta 01.01.00 
apakšprogrammas “Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku CAOA garantijas fonda” investētajiem 
naudas līdzekļiem Latvijas valsts vērtspapīros obligācijās. Labklājības ministrijai Pārējo vērtspapīru un 
ieguldījumu pieaugumā Ls 3 921 691 vērtībā uzrādīts valsts pensiju speciālajam budžetam piešķirto 
uzņēmumu kapitāla daļu vērtības palielinājums.   
 
“Apgrozāmie līdzekļu” kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 98 325 474 vērtībā, 
galvenokārt palielinoties “Krājumu” sastāvā uzrādīto apgrozāmo līdzekļu vērtībai par Ls 18 154 859, 
“Norēķinu par prasībām (debitoriem)” sastāvā uzrādīto apgrozāmo līdzekļu vērtībai par Ls 33 083 327, 
“Nākamo periodu izdevumu” sastāvā uzrādīto apgrozāmo līdzekļu vērtībai par Ls 8 885 484 un 
“Naudas līdzekļu” sastāvā uzrādīto apgrozāmo līdzekļu vērtībai par Ls 38 858 786. 
“Krājumu” kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 18 154 859 vērtībā, galvenokārt 
palielinoties “Inventāra vērtībā līdz Ls 50 (ieskaitot) par vienību un dažāda specifiska veida inventāra” 
sastāvā uzrādīto krājumu vērtībai par Ls 15 234 125. 
“Norēķinu par prasībām (debitoriem)” kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 33 083 327 
vērtībā. Detalizēta informācija par debitoru prasību izmaiņām sniegta 4.pielikumā “Informācija par 
valsts budžeta iestāžu debitoru-kreditoru saistībām 2003.gadā”. 
“Vērtspapīru un apgrozāmo līdzekļu sastāvā īstermiņa līdzdalības kapitālos” sastāvā pārskata 
perioda beigās uzrādītā kopsumma samazinājusies Ls 611 268 vērtībā. Finanšu ministrijai Vērtspapīru 
un īstermiņa līdzdalības kapitālos uzrādīti Satiksmes biroja vērtspapīri parādzīmes Ls 3 964 539 
vērtībā, kuru vērtība pārskata perioda beigās samazinājusies par Ls 611 268.   
“Naudas līdzekļu” kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 38 858 786 vērtībā, galvenokārt 
palielinoties “Speciālā budžeta kontos” uzrādītajiem naudas līdzekļiem par Ls 21 197 465, “Depozītu 
kontos” uzrādītajiem naudas līdzekļiem par Ls 13 608 964 un “Citu budžetu līdzekļu kontos” 
uzrādītajiem naudas līdzekļiem par Ls 2 873 340. 
 
“Pašu kapitāla” kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 143 879 226 vērtībā, galvenokārt 
palielinoties “Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāta” sastāvā uzrādītajai vērtībai par Ls 117 486 
034 un “Pārskata gada (perioda) izpildes rezultāta” sastāvā uzrādītajai vērtībai par Ls 26 476 867. 
Detalizēta informācija par pašu kapitāla izmaiņām sniegta 6.pielikumā “Valsts budžeta iestāžu pašu 
kapitāla izmaiņu pārskats”. 
  
“Kreditoru” kopsumma pārskata periodā palielinājusies vērtībā Ls 31 606 830, galvenokārt 
palielinoties “Norēķinu ar uzņēmumiem, dalībniekiem un personālu” sastāvā uzrādītajām kreditoru 
saistībām par Ls 24 104 010, “Norēķinu par aizņēmumiem un saistībām” sastāvā uzrādītajām kreditoru 
saistībām par Ls 3 273 788 un “Norēķinu ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem” sastāvā uzrādītajām 
saistībām par Ls 2 467 466. Detalizēta informācija par kreditoru saistību izmaiņām sniegta 4.pielikumā 
“Informācija par valsts budžeta iestāžu debitoru-kreditoru saistībām 2003.gadā”. 
  
Pārskata 3.pielikumā “Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 2003.gadā” 
uzrādītās būtiskākās izmaiņas pārskata periodā: 
“Ilgtermiņa ieguldījumu” kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 178 443 870 vērtībā, 
galvenokārt palielinoties “Pamatlīdzekļu” sastāvā uzrādīto ilgtermiņa ieguldījumu vērtībai par            
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Ls 161 337 583 un “Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu” sastāvā uzrādīto ilgtermiņa ieguldījumu vērtībai 
par Ls 16 816 762.  
“Nemateriālo ieguldījumu” kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 289 525 vērtībā, 
galvenokārt palielinoties “Pārējo nemateriālo ieguldījumu” sastāvā uzrādīto nemateriālo ieguldījumu 
vērtībai par Ls 256 178 un “Koncesiju, patentu, licenču, preču zīmju un tamlīdzīgu tiesību” nemateriālo 
ieguldījumu vērtībai par Ls 97 821. 
“Pamatlīdzekļu” kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 161 337 583 vērtībā, palielinoties 
“Zemes gabalu, ēku, būvju un ilggadīgo stādījumu” sastāvā uzrādīto ilgtermiņu ieguldījumu vērtībām 
par Ls 196 936 765, “Pārējo pamatlīdzekļu” vērtībai par Ls 3 702 980 un “Avansa maksājumu par 
pamatlīdzekļiem” sastāvā uzrādīto ilgtermiņu ieguldījumu vērtībām par Ls 5 934 513, samazinoties 
“Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksām” par 41 144 937 Ls un 
“Tehnoloģisko iekārtu un mašīnu” sastāvā uzrādīto ilgtermiņu ieguldījumu vērtībām 4 091 738 Ls 
vērtībā. “Zemes gabalu, ēku, būvju un ilggadīgo stādījumu” sastāvā uzrādīto pamatlīdzekļu vērtību 
palielināšanos ietekmējušas daudzu pašvaldību īpašumā un valdījumā esošo ilgtermiņa ieguldījumu 
(zemes gabalu, mežu platību, ceļu un ielu) apzināšana, novērtēšana un uzrādīšana grāmatvedības 
uzskaitē.  
“Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu” kopsumma pārskata periodā palielinājusies vērtībā Ls 16 816 762. 
Galvenokārt pārskata periodā palielinājusies “Pārējo vērtspapīru un ieguldījumu” sastāvā uzrādīto 
ilgtermiņu finanšu ieguldījumu vērtība par 14 904 350 Ls , “Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem” 
par Ls 5 791 191 un “Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā” par Ls 4 328 295, samazinājusies 
“Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā” Ls 7 494 587 vērtībā. Pašvaldību budžeta iestāžu 
līdzdalības radniecīgo un asociēto uzņēmumu kapitālā vērtības koriģētas atbilstoši radniecīgo un 
asociēto uzņēmumu atzīšanas kritērijiem. Izmaiņas pašvaldību līdzdalības un ieguldījumu vērtībās 
radušās gan mainoties budžeta iestādes ieguldījuma īpatsvaram kopējā uzņēmuma (kapitālsabiedrības) 
pamatkapitālā, gan daudzu pašvaldību uzņēmumu reorganizāciju par aģentūrām rezultātā.  
 
“Apgrozāmie līdzekļu” kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 21 905 358 vērtībā, 
palielinoties “Naudas līdzekļu” sastāvā uzrādīto apgrozāmo līdzekļu vērtībai par Ls 26 601 954, 
“Krājumu” sastāvā uzrādīto apgrozāmo līdzekļu vērtībai par Ls 235 078, “Nākamo periodu izdevumu” 
apgrozāmo līdzekļu vērtībai par Ls 206 495, samazinoties  “Norēķinu par prasībām (debitoriem)” 
sastāvā uzrādīto apgrozāmo līdzekļu vērtībai par Ls 5 071 578 un “Vērtspapīru un īstermiņa līdzdalības 
kapitālos” vērtībai samazinoties par 64 100 Ls.  
“Krājumu” kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 235 078 vērtībā, palielinoties “Izejvielu un 
materiālu” sastāvā uzrādīto krājumu vērtībai par Ls 1 453 783, “Nepabeigto ražojumu” sastāvā uzrādīto 
krājumu vērtībai par Ls 600 257, samazinoties “Nepabeigto pasūtījumu” sastāvā uzrādīto krājumu 
vērtībai par Ls 2 154 230.    
“Norēķinu par prasībām (debitoriem)” kopsumma pārskata periodā samazinājusies Ls  5 071 578 
vērtībā. Detalizēta informācija par debitoru prasību izmaiņām sniegta 5.pielikumā “Informācija par 
pašvaldību budžeta iestāžu debitoru-kreditoru saistībām 2003.gadā”. 
“Vērtspapīru un īstermiņa līdzdalības kapitālos” sastāvā pārskata perioda beigās uzrādītā 
kopsumma samazinājusies Ls 64 100 vērtībā.  
“Naudas līdzekļu” kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 26 601 954 vērtībā, galvenokārt 
palielinoties “Pamatbudžeta kontos” uzrādītajiem naudas līdzekļiem par Ls 11 560 841, “Depozītu 
kontos” uzrādītajiem naudas līdzekļiem par Ls 1 985 714 un “Pārējo naudas līdzekļu kontos” 
uzrādītajiem naudas līdzekļiem par Ls 13 015 261. 
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“Pašu kapitāla” kopsumma pārskata periodā palielinājusies Ls 163 248 842 vērtībā, galvenokārt 
palielinoties “Pamatkapitāla vai līdzdalības kapitāla, ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanai” par         
101 715 480 Ls, palielinoties “Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāta” sastāvā uzrādītajai vērtībai 
par Ls 67 148 583, samazinoties “Pārskata gada (perioda) izpildes rezultāta” sastāvā uzrādītajai vērtībai 
par Ls 5 069 329. Detalizēta informācija par pašu kapitāla izmaiņām sniegta 7.pielikumā “Pašvaldību 
budžeta iestāžu pašu kapitāla izmaiņu pārskats”. 
  
 “Kreditoru” kopsumma pārskata periodā palielinājusies vērtībā Ls 37 100 386, palielinoties 
“Norēķinu par aizņēmumiem un saistībām” sastāvā uzrādītajām kreditoru saistībām par Ls 38 491 296 
un “Norēķinu par nākamo periodu ieņēmumiem” sastāvā uzrādītajām saistībām par Ls 3 749 447, 
samazinoties “Norēķinu ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem” sastāvā uzrādītajām saistībām par        
Ls 6 060 080. Detalizēta informācija par kreditoru saistību izmaiņām sniegta 5.pielikumā “Informācija 
par pašvaldību budžeta iestāžu debitoru-kreditoru saistībām 2003.gadā”. 
 
Pārskata 10.pielikumā “Pašvaldību budžeta iestāžu līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā 
2003.gada kustības pārskats” un 11.pielikumā “Pašvaldību budžeta iestāžu līdzdalības asociēto 
uzņēmumu kapitālā 2003.gada kustības pārskats” koriģēti 2003.gada sākuma atlikumi atbilstoši 
radniecīgo un asociēto uzņēmumu atzīšanas kritērijiem.  
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