Skaidrojums pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības
bilanču kopsavilkumam
Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumā uzrāda kopējos aktīvus
un saistības pašvaldību sektorā.
Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums sagatavots, apkopojot
iesniegtās pašvaldību budžeta iestāžu bilances.
Atbilstoši likumam “Par budžetu un finanšu vadību” iesniegti un pārbaudīti 556
pašvaldību 2004.gada pārskati.
Strukturālās izmaiņas:
• 2004.gadā Liepājas rajona Pāvilostas pilsētas dome un Sakas pagasta padome apvienojās
Sakas novadā, bet Preiļu rajona Galēnu, Riebiņu, Rušonas, Silajāņu, Sīļukalna un Stabulnieku
pagasta padomes apvienojās Riebiņu novadā, iesniedzot vienotus 2004.gada pārskatus.
• Ventspils pilsētas Brīvostas pārvaldes aktīvi un pasīvi, kā arī ieņēmumi un izdevumi nav
konsolidēti pašvaldību finanšu pārskatu kopsavilkumā, jo Ventspils Brīvostas pārvalde
sagatavo finanšu pārskatus saskaņā ar likumu “Par uzņēmumu gada pārskatiem”.
Nemateriālie ieguldījumi palielinājās Ls 3 045 133 vērtībā. No tiem Ls 1 775 774
Ventspils pilsētas projekta “e-Ventspils” ietvaros iegādātās programmatūras nodošana
ekspluatācijā un datorprogrammu licenču iegāde.
Pamatlīdzekļi palielinājās Ls 225 945 445 vērtībā. Pieauguma tendence skaidrojama ar
to, ka tiek turpināta pašvaldības īpašumu tiesību reģistrēšana zemesgrāmatā, kā arī zemes,
ceļu un tiltu pārvērtēšanu saskaņā ar MK 06.03.2001. noteikumiem Nr.96 “Noteikumi par
budžeta iestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem”.
Ievērojamu palielinājumu no kopējā pamatlīdzekļu vērtības pieauguma sastādīja bilances
posteņu “ceļi” un “zeme” - pieaugums Ls 120 902 909 vērtībā, no kura Ls 53 014 936 bija
ceļu un zemes vērtības pārvērtēšana.
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtība palielinājās par Ls 11 173 722, no tiem:
Līdzdalība radniecīgo uzņēmuma kapitālā palielinājās Ls 34 867 523 vērtībā.
Ievērojamu palielinājumu izraisīja pašvaldību līdzdalības kapitāla uzskaites metodes maiņa.
2004.gadā līdzdalības uzskaites metodi nomainījuši: Rīga, Rēzekne, Daugavpils rajona
padome, Ilūkstes novads, Naudītes pagasts, Jēkabpils rajona padome, Ludzas rajona padome,
Preiļu rajona padome, Lūznavas pagasts, Rēzeknes rajona padome, Babītes pagasts,
Daugmales pagasts, Krimuldas pagasts, Ķekavas pagasts, Rīgas rajona padome, Rojas
pagasts, Tukums, Matīšu pagasts, Rencēnu pagasts, Rūjiena, Valmieras pagasts. Ventspils
pilsētas dome palielināja ieguldījumus radniecīgo uzņēmumu kapitālā Ls 5 332 180 vērtībā,
reģistrējot radniecīgos uzņēmumus Komercreģistrā, ieguldot pamatkapitālā iepriekš valdījumā
nodotos pamatlīdzekļus. Rīgas dome, pārvērtējot ilgtermiņa finanšu ieguldījumus pēc pašu
kapitāla metodes, palielināja līdzdalības radniecīgajos uzņēmumos vērtību par Ls 59 299 034.
Daugavpils pilsētas domes uzņēmumu reorganizācijas rezultātā līdzdalības vērtība
samazinājās Ls 16 620 150 vērtībā.
Līdzdalība asociēto uzņēmuma kapitālā samazinājās Ls 2 179 958 vērtībā, no tiem
samazinājums par Ls 3 886 558 - Liepājas pilsētas ieguldījuma pašvaldības uzņēmumos un
uzņēmējdarbībās 2003.gada rezultāta novērtējums. Līdzdalības uzskaites metodi nomainījuši:
Rīga, Rēzekne, Lielvārdes novads, Rīgas rajona padome, Rūjiena, Valmiera.
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Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem samazinājās Ls 1 664 414 vērtībā.
Aizdevumi asociētajiem uzņēmumiem palielinājās Ls 295 829 vērtībā.
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi samazinājās Ls 12 213 061 vērtībā, no tiem
samazinājums Ls 11 909 480 vērtībā Ventspils pilsētai, kas saistīts ar valdījumā nodoto
pamatlīdzekļu ieguldījumu uzskaites vērtības kapitālsabiedrībās un Ventspils brīvostas
pārvaldē kustību.
Pārējie aizdevumi samazinājās Ls 7 932 197 vērtībā.
Pamatkapitāls palielinājās Ls 10 257 846 vērtībā:
Pamatlīdzekļu fonds samazinājās Ls 7 581 986 vērtībā. Samazinājumu veido
nolietojums pamatlīdzekļiem par kopējo summu Ls 28 005 241 un no uzskaites izņemtie
ilgtermiņa aktīvi par kopējo summu Ls 27 220 660, un citi darījumi par summu Ls 47 643
915, no kuriem Jūrmalas pilsētas no uzskaites izslēgtā ēku vērtība, kurām 2004.gadā veikts
kapitālais remonts, un kuras uzskaitē uzņemtas līdz 2001.gadam, par kopējo summu Ls 963
067.
Pamatkapitāls vai līdzdalības kapitāls samazinājās Ls 44 635 611 vērtībā.
Samazinājumu veido Ls 170 753 598 iegādāto nenolietojamo ilgtermiņa aktīvu vērtība,
atņemot no uzskaites izslēgtos ilgtermiņa aktīvus par kopējo summu Ls 120 885 562 un
atņemot citus darījumus par kopējo summu Ls 91 303 647. Citu pamatkapitālu samazinošu
darījumu apjomā ir iekļauts Ventspils pilsētas pamatkapitāla samazinājums par pašvaldības
iestādēm nodoto pārvaldījumā un apsaimniekošanā zemes vērtību Ls 16 230 311 vērtībā,
pamatlīdzekļiem, kuriem sāka rēķināt nolietojumu Ls 12 806 409 vērtībā, SIA “Ventspils
nekustamie īpašumi” saņemto ēku pārklasifikācija, t.i. pārgrāmatojums no pamatkapitāla uz
pamatbudžeta izpildes rezultātu Ls 27 625 028 vērtībā, piederošo un piekrītošo zemju vērtības
korekcija Ls 4 229 467 vērtībā.
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves palielinājās Ls 62 475 443 vērtībā.
Palielinājumu veido Ls 63 027 302 pašvaldību ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšana, bet
samazinājumu Ls 1 851 002 vērtībā - no uzskaites izslēgtie aktīvi.
Krājumi palielinājās Ls 5 676 889 vērtībā, galvenokārt, palielinoties “Inventāra
vērtība līdz Ls 50 (ieskaitot) par vienību un dažāda specifiska veida inventāra” sastāvā
uzrādīto krājumu vērtībai par Ls 3 034 576.
Norēķini par prasībām debitoriem palielinājās Ls 2 226 769 vērtībā. Detalizēta
informācija par debitoru prasību izmaiņām sniegta 4.pielikumā “Informācija par pašvaldību
budžeta iestāžu debitoru - kreditoru saistībām 2004.gadā”
Vērtspapīri un īstermiņa līdzdalība kapitālos palielinājās par Ls 3 835 937.
Naudas līdzekļi palielinājās Ls 10 916 805 vērtībā, galvenokārt, palielinoties
“Pamatbudžeta kontos” uzrādītajiem naudas līdzekļiem par Ls 6 445 304, “Speciālā budžeta
kontos” uzrādītajiem naudas līdzekļiem par Ls 2 605 758. Rīgas dome neiekļāva pārskatā
Valsts kasē esošo kontu atlikumus: Rīgas Angļu ģimnāzijai un Rīgas 7.pamatskolai par
kopējo summu Ls 4 831. Bērzgales pagasts neiekļāva pārskatā Valsts kasē esošā konta
atlikumu par summu Ls 1 451, Gaigalavas pagasts - par summu Ls 2 211.
Iepriekšējā budžeta gada izpildes rezultāts. Mainot Rīgas domes ilgtermiņa finanšu
ieguldījumu novērtēšanas metodi, ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas rezultāts ir
sadalīts divās daļās – rezultāts, kas attiecās uz iepriekšējiem pārskata periodiem, 2004.gadā ir
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attiecināts uz iepriekšējo gadu uzkrāto rezultātu, un rezultāts, kas attiecas uz 2004.gadu, ir
iekļauts pārskata gada ieņēmumu un izdevumu pārskatā. Domes iepriekšējo budžeta gadu
ietekme Ls 24 512 844 apmērā uzrādītā pārskata “Pašvaldību budžeta iestāžu pašu kapitāla
izmaiņu pārskats” rindā “Citi darījumi” ailē “Iepriekšējo budžeta gadu rezultāts” kā slēgums –
ieņēmumi Ls 39 039 075, kas attiecināmi uz iepriekšējos gados radušos pašu kapitāla vērtības
pieaugumu uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās un izdevumi Ls 14 526 231 apmērā, kas
attiecināmi uz iepriekšējos gados radušos pašu kapitāla vērtības samazinājumu.
Pārskata gada izpildes rezultāts. Pārskata budžeta gada izpildes rezultātā iekļauti
Rīgas domes saistību valūtas un procentu risku ierobežojošo atvasināto finanšu instrumentu
rezultāts par kopējo summu Ls 3 841 378, kas iekļauts pamatbudžeta ieņēmumos. Kopumā
pašvaldībām 2 milj. Ls pārgrāmatoti no ziedojumiem un dāvinājumiem uz pamatbudžetu par
bezatlīdzības ceļā saņemtajiem pamatlīdzekļiem un inventāru.
Kreditori. Kreditoru sastāvā postenī “Norēķini par aizņēmumiem” iekļautas šādas
summas uz 31.12.2004.: aizņēmuma pamatsumma – Ls 178 262 561, procentu maksājumi –
Ls 352 281 un Daugavpils pilsētas bilancē šajā postenī iekļautais sniegtais galvojums
Daugavpils Skolu valdei Ls 196 400 apjomā. Daugavpils pilsētas domes galvojums skolu
valdei nav uzrādīts pārskatā par pašvaldību aizņēmumiem, bet iekļauts pārskatā par
pašvaldību sniegtajiem galvojumiem.
Kreditori palielinājās Ls 20 386 377 vērtībā. Galvenokārt, kreditoru pieaugumu
veidoja posteņa “Norēķini ar uzņēmumiem, dalībniekiem un personālu” pieaugums, kurā
Rīgas dome iekļāva Rīgas domes norēķinu kasē noguldītos pašvaldības uzņēmumu naudas
līdzekļu atlikumus Ls 15 733 278 vērtībā. Salīdzinošā summa par 2003.gadu ir pārklasificēta
(2003.gada pārskatā pašvaldības uzņēmumu noguldītie līdzekļi Ls 24 350 445 apmērā bija
iekļauti bilances 590.rindā “Norēķini par aizņēmumiem”). “Norēķini ar piegādātajiem un
darbuzņēmējiem” palielinājās Ls 2 105 356 vērtībā, palielinājumu, galvenokārt, veidoja Rīgas
domes parāda piegādātājiem un darbuzņēmējiem pieaugums. “Norēķini par samaksu un
ieturējumiem” (izņemot nodokļus) palielinājās Ls 1 764 772 vērtībā, ko, galvenokārt, veidoja
Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta saistības par darba samaksu un
nodokļiem un Ventspils pilsētas veidotie uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem.
Pašvaldību saistību par aizņēmumiem un saistībām samazinājumu veicināja Izglītības
sistēmas attīstības projekta reinvestīcijas, kam 2004.gadā bija izlietots Ls 2 617 435.
Zembilances konti.
Zembilances kontos uzrādītas šādas vērtības: nomātie pamatlīdzekļi 01.01.2004. - Ls
1 885 133, 31.12.2004. Ls - 5 201 752; atbildīgā glabāšanā pieņemtās preču un materiālās
vērtības 01.01.2004. - Ls 1 495 327, 31.12.2004. - Ls 1 472 074; norakstīti bezcerīgie un
šaubīgie debitoru parādi 01.01.2004. - Ls 11 728 057, 31.12.2004. - Ls 12 506 666;
pašvaldību budžeta izsniegtie galvojumi un hipotekārie līgumi 01.01.2004. - Ls 34 423 132,
31.12.2004. - Ls 37 399 468; ceļojošās sporta balvas un kausi 01.01.2004. un 31.12.2004.- Ls
24; nākotnes maksājumi par noslēgtajiem līgumiem 01.01.2004. - Ls 7 803 774, 31.12.2004. –
Ls 16 136 900; Pārējie zembilances konti 01.01.2004. Ls 5 048 099, 31.12.2004. – Ls
3 015 050.
11.08.2005.
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