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Skaidrojums pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču 
kopsavilkumam  

 
 

Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumā uzrāda aktīvu un 
saistību kopējās vērtības pašvaldību sektorā. 

Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums sagatavots, apkopojot 
iesniegtās pašvaldību bilances. 

Atbilstoši likumam “Par budžetu un finanšu vadību” iesniegti un pārbaudīti 556 
pašvaldību 2005.gada pārskati. 
 

  Paskaidrojumi bilances posteņiem 
 

Nemateriālo ieguldījumu vērtība samazinājusies par Ls 111 331.  
Nemateriālo ieguldījumu grupa “Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas 

tiesības” samazinājusies Ls 1 037 458 vērtībā, no kuras Ls 633 763 ir Ventspils pilsētas 
projekta “e-Ventspils” ietvaros iegādātās programmatūras un licenču amortizācija, Ls 611 399 
Rīgas pilsētas datorprogrammu un to licenču amortizācija.  

 
Pamatlīdzekļu vērtība palielinājusies par Ls 375 531 620.  
Pieauguma tendence skaidrojama ar to, ka turpinās zemes, ceļu un tiltu pārvērtēšana 

saskaņā ar MK 2001.gada 6.marta noteikumiem Nr.96 “Noteikumi par budžeta iestāžu 
pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem” un pašvaldības īpašuma 
tiesību reģistrācija zemesgrāmatā. Ievērojamu palielinājuma daļu no kopējā pamatlīdzekļu 
vērtības pieauguma veido bilances posteņa “Ceļi” pieaugums Ls 327 654 673 vērtībā. Ceļi 
ņemti uzskaitē Ls 308 402 809 vērtībā un pārvērtēti Ls 71 024 051 vērtībā. Postenis 
“Dzīvojamās ēkas” samazinājies Ls 82 131 614 vērtībā, kas galvenokārt saistīts ar Rīgas 
domes Īpašuma departamenta paātrinātās privatizācijas procesā privatizēto dzīvokļu vērtības 
izslēgšanu no pašvaldības bilances. Postenis “Citas celtnes un būves, tilti, izbūves” 
palielinājies Ls 62 825 478 vērtībā, no kuras pārvērtēšanas pieaugums veido Ls 21 026 600.  
Postenis “Nedzīvojamās ēkas” palielinājies Ls 16 781 766 vērtībā, no kuras pieaugums 
pārvērtēšanas rezultātā ir Ls 15 107 670. Postenis “Zeme” palielinājies Ls 23 209 199 vērtībā. 
Pārvērtēšanas rezultātā zemes vērtība pieaugusi par Ls 11 565 768. 

Pieaugums Ls 21 098 301 vērtībā ir arī postenī “Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto 
celtniecības objektu izmaksas”. 
 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtība palielinājusies par Ls 16 858 948,  no kuriem: 
Postenis “Līdzdalība radniecīgo uzņēmuma kapitālā” palielinājies Ls 30 049 218 vērtībā.  
Rīgas pilsētas finanšu ieguldījumu palielinājuma Ls 22 257 682 vērtībā lielāko daļu veido 

SIA “Tramvaju un trolejbusu pārvalde”, SIA “RD Autobāze” un SIA “Rīgas autostāvvietas” 
pievienošana Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” un pēc pievienošanas veiktā finanšu 
ieguldījumu pārklasifikācija. Valmieras pilsētā, reorganizējot Valmieras pilsētas domes 
Siltumapgādes nodaļu un Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļu, izveidoti pašvaldības SIA 
“Valmieras siltums” un SIA “Valmieras ūdens”. Iepriekšminētās reorganizācijas rezultātā un 
citu ieguldījumu pārvērtēšanas rezultātā veidojies līdzdalības pieaugums Ls 4 133 051 vērtībā. 
Daugavpils pilsēta veikusi ieguldījumus (t.sk.zemes) radniecīgo uzņēmumu kapitālā un 
ieguldījumu pārvērtēšanu, kā rezultātā līdzdalības vērtība palielinājās par Ls 1 043 623. 
Jelgavas pilsēta iegādājās SIA “Jelgavas Autobusu parks” kapitāla daļas un izslēdza no 
bilances citas kapitāla daļas, kā rezultātā ieguldījumu vērtības pieaugums ir Ls 1 283 350. 
Jūrmalas pilsētai finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas rezultātā, to vērtība samazinājās par Ls 
903 304. 
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2005.gadā finanšu ieguldījumu uzskaites metodi nomainījuši: Jūrmala, Aizkraukles 
novads, Jaunannas pagasts, Ilūkstes novads, Jelgavas rajona padome, Viļķenes pagasts, 
Krimuldas pagasts, Rīgas rajona padome, Ropažu novads, Irlavas pagasts, Jaunpils pagasts, 
Tukums.  

Detalizēta informācija par līdzdalību radniecīgo uzņēmumu kapitālā uzrādīta gada 
pārskata 10.pielikumā “Pašvaldību budžeta iestāžu līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā 
2005.gada kustības pārskats”. 

 
Postenis “Līdzdalība asociēto uzņēmuma kapitālā” palielinājās Ls 441 639 vērtībā, no 

kuras lielāko palielinājumu Ls 887 258 vērtībā veido Rīgas pilsētas ieguldījumu pārvērtēšana 
un lielāko samazinājumu Ls 501 078 vērtībā - Liepājas pilsētas ieguldījuma pašvaldības 
uzņēmumos 2004.gada rezultāta novērtējums.  

Finanšu ieguldījumu uzskaites metodi nomainījuši: Jūrmala, Olaine, Rīgas rajona padome, 
Ropažu novads, Pūres pagasts, Tukums.  

Detalizēta informācija par līdzdalību asociēto uzņēmumu kapitālā uzrādīta gada pārskata 
11.pielikumā “Pašvaldību budžeta iestāžu līdzdalības asociēto uzņēmumu kapitālā 2005.gada 
kustības pārskats”. 

 
Postenis “Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem” samazinājās Ls 11 405 785 vērtībā, 

tai skaitā Rīgas pilsētas aizdevumi samazinājās Ls 12 526 809 vērtībā. Samazinājuma lielāko 
daļu veido aizdevuma kapitalizācija un pamatkapitāla palielināšana SIA “Rīgas satiksme”, kā 
arī izveidotie uzkrājumi par iepriekšējos gados veiktajiem ieguldījumiem citos pašvaldības 
uzņēmumos. 

 
Postenis “Aizdevumi asociētajiem uzņēmumiem” samazinājās Ls 709 251 vērtībā. 

 
Postenis “Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi” samazinājās Ls 1 645 712 vērtībā, tai skaitā 

Ventspils pilsētai samazinājums Ls 1 874 365 vērtībā, kas saistīts ar valdījumā nodoto 
pamatlīdzekļu ieguldījumu uzskaites vērtības izmaiņām kapitālsabiedrībās un Ventspils 
brīvostas pārvaldē.  

Detalizēta informācija par pārējiem vērtspapīriem un ieguldījumiem uzrādīta gada 
pārskata 12.pielikumā “Pašvaldību budžeta iestāžu pārējās līdzdalības uzņēmumu kapitālā 
2005.gada kustības pārskats” un 14.pielikumā “Pašvaldību budžeta iestāžu ilgtermiņa 
vērtspapīru 2005.gada kustības pārskats”. 

 
Postenis “Pārējie aizdevumi” palielinājās Ls 128 839 vērtībā. Pieaugumu galvenokārt 

veido Rīgas un Daugavpils pilsētu 2005.gadā izsniegtie aizdevumi. 
 

Krājumu vērtība palielinājās par Ls 2 039 241. 
Krājumu vērtība galvenokārt palielinājusies, palielinoties postenī “Inventāra vērtība līdz 

Ls 50 (ieskaitot) par vienību un dažāda specifiska veida inventārs” uzrādīto krājumu vērtībai 
par Ls 2 826 396. 

 
Norēķini par prasībām debitoriem vērtība samazinājās par Ls 5 668 131.  
Detalizēta informācija par prasību (debitoru) izmaiņām uzrādīta gada pārskata 4.pielikumā 

“Informācija par pašvaldību budžeta iestāžu debitoru - kreditoru saistībām 2005.gadā”. 
 

Nākamo periodu izdevumu vērtība palielinājās par Ls 1 264 156. 
 

Naudas līdzekļu vērtība palielinājās par Ls 7 889 747.  
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Naudas līdzekļu atlikums palielinājies postenī “Pamatbudžeta konti” Ls 17 308 205 
vērtībā un samazinājies postenī “Pārējie naudas līdzekļi” par Ls 15 743 051.  

Rīgas pilsēta neiekļāva pārskatā Valsts kases kontos esošos naudas līdzekļu atlikumus 
Rīgas 213.pirmskolas izglītības iestādei Ls 488 vērtībā, Vidzemes priekšpilsētas Sociālajam 
dienestam Ls 4 097 vērtībā, Satiksmes departamentam Ls 798 vērtībā. Dricānu pagasts 
neiekļāva pārskatā Valsts kasē esošā konta atlikumu Ls 45 vērtībā.  

Detalizēta informācija par naudas līdzekļu atlikumiem uzrādīta gada pārskata 
19.pielikumā “Pašvaldību naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikums uz 2005.gada 
31.decembri”. 

 
Pamatkapitāla vērtība palielinājusies par Ls 44 709 189, no kuriem: 
Postenis “Pamatlīdzekļu fonds” samazinājās Ls 76 085 697 vērtībā. Samazinājumu veido 

pamatlīdzekļu nolietojums kopējā vērtībā Ls 30 227 243 un no uzskaites izslēgtie  ilgtermiņa 
aktīvi kopējā vērtībā Ls 45 081 221, savukārt citu darījumu rezultātā pamatlīdzekļu fonds 
samazinājies par Ls 777 233. 

 
Postenis “Pamatkapitāls vai līdzdalības kapitāls” palielinājās Ls 37 795 318 vērtībā. 

Palielinājumu veido iegādātie nenolietojamie ilgtermiņa aktīvi Ls 86 704 175 vērtībā. 
Samazinājumu veido no uzskaites izslēgtie ilgtermiņa aktīvi Ls 43 603 102 kopējā vērtībā un 
citi darījumi Ls 5 305 755 kopējā vērtībā, no kuriem Ls 5 067 516 ir Rīgas pilsētas veiktie 
pārgrāmatojumi pamatlīdzekļu uzskaitē pēc nolietojuma aprēķiniem. 

 
Postenis “Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves” palielinājās Ls  82 999 568 

vērtībā. Palielinājumu veido Ls 76 959 919 pašvaldību ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšana un citi 
darījumi Ls 24 871 437 vērtībā, no kuriem Ls 21 032 518 ir Rīgas pilsētas pašu kapitāla 
metodes pielietošanas korekcijas, bet no uzskaites izslēgtie aktīvi izveidojuši samazinājumu 
Ls 18 831 788 vērtībā. 

 
Iepriekšējā budžeta gada izpildes rezultāts samazinājies par Ls 23 269 276.     

Samazinājumu galvenokārt veido Rīgas pilsētas izdevumu korekcija, kas attiecas uz 
iepriekšējo periodu Ls 2 384 536 vērtībā un pašu kapitāla metodes pielietošanas korekcija Ls 
21 032 390 vērtībā. 

 
Pārskata gada izpildes rezultāts ir Ls 351 211 758, tai skaitā citi budžeta izpildes 

rezultātu ietekmējoši darījumi ir Ls 191 890 971. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāta 
palielinājumu citu darījumu ietekmē galvenokārt veido ceļu, ielu, tiltu un zemes pārvērtēšana 
un ņemšana uzskaitē (apmēram 183 milj. Ls vērtībā). Pašvaldības no ziedojumiem un 
dāvinājumiem uz pamatbudžetu pārgrāmatojušas bezatlīdzības ceļā saņemtos pamatlīdzekļus 
un inventāru  (3,8 milj. Ls). 

 
Kreditori.  
Kreditori palielinājās Ls 26 190 316 vērtībā. Galvenokārt, kreditoru pieaugumu veidoja 

posteņa “Norēķini par aizņēmumiem un saistībām” pieaugums par Ls 30 700 118. Lielākais 
saistību pieaugums vērojams Rīgas pilsētai par Ls 6 418 199, Jūrmalas pilsētai par Ls             
3 702 335, Jelgavas pilsētai par Ls 1 794 799, Valmieras pilsētai par Ls 1 246 330 un Cēsu 
pilsētai par Ls 1 180 574. 

“Norēķini par aizņēmumiem un saistībām” uz 31.12.2005. uzrādīti Ls 209 314 960 
vērtībā, kur: aizņēmuma pamatsumma Ls 208 479 918 (tai skaitā Daugavpils pilsētas 
sniegtais galvojums Daugavpils Izglītības pārvaldei Ls 194 000 apjomā, kas nav uzrādīts gada 
pārskata 16.pielikumā “Pārskats par pašvaldību aizņēmumiem 2005.gadā”, bet iekļauts gada 
pārskata 17.pielikumā “Pārskatā par pašvaldību izsniegtajiem galvojumiem uz 2005.gada 
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31.decembri”), procentu maksājumi Ls 582 247 un ilgtermiņa saistības par ISPA projektiem 
Ls 252 795. Savukārt 16.pielikumā “Pārskats par pašvaldību aizņēmumiem 2005.gadā” 
uzrādītas aizņēmuma pamatsummas Ls 208 313 282 vērtībā, tai skaitā: Beļavas pagasta 
pamatbudžeta aizņēmums no speciālā budžeta Ls 3 724 vērtībā un Vīksnas pagasta un Dagdas 
pilsētas līzinga saistības Ls 23 641 vērtībā. Līdz ar to bilances posteņa “Norēķini par 
aizņēmumiem un saistībām” un gada pārskata 16.pielikuma “Pārskats par pašvaldību 
aizņēmumiem 2005.gadā” atlikums uz  31.12.2005 atšķiras par Ls 1 001 678. 

Postenis “Norēķini par nākamo periodu ieņēmumiem” palielinājās par Ls 4 224 851. 
Rīgas pilsēta šajā postenī uzskaitījusi uz desmit gadiem piešķirto AS “Rīgas Centrāltirgus” 
lietošanas tiesību ieguldījuma vērtību pamatkapitālā Ls 650 000 vērtībā. 

Savukārt postenis “Norēķini ar uzņēmumiem, dalībniekiem un personālu” samazinājās par 
Ls 9 904 172. Lielāko samazinājuma daļu veido Rīgas pilsētas domes naudas līdzekļu 
atlikumu pārklasificēšana. 

Kreditoru sastāvā uzrādītas līzinga saistības Ls 561 243 apmērā, kas gada pārskata 
16.pielikumā “Pārskats par pašvaldību aizņēmumiem 2005.gadā” nav uzrādītas.  

Detalizēta informācija par kreditoriem uzrādīta gada pārskata 4.pielikumā “Informācija 
par pašvaldību budžeta iestāžu debitoru – kreditoru parādu saistībām 2005.gadā” un 
16.pielikumā “Pārskats par pašvaldību aizņēmumiem 2005.gadā”. 
 

Zembilances konti. 
Zembilances vērtība palielinājusies par Ls 174 549 106 - lielāko daļu veido posteņa 

“Nākotnes maksājumi par noslēgtajiem līgumiem” palielinājums Rīgas pilsētai par 
pilnsabiedrības “Dienvidu tilts” tilta būvniecības nākotnes maksājumiem un piesaistītā 
finansējuma nākotnes procentu maksājumiem Ls 153 198 191 vērtībā. 

Postenī “Pašvaldību budžeta izsniegtie galvojumi un hipotekārie kredīti” uz 2005.gada 
31.decembri uzrādīti galvojumi Ls 40 396 469 vērtībā. Iepriekšminētajā vērtībā nav iekļauts 
Daugavpils pilsētas sniegtais galvojums Daugavpils Izglītības pārvaldei Ls 194 000 vērtībā un 
Elejas pagasta galvojums Ls 17 144 vērtībā, kuri uzrādīti gada pārskata 17.pielikumā 
“Pārskats par pašvaldību izsniegtajiem galvojumiem uz 2005.gada 31.decembri”. Gada 
pārskata 17.pielikuma “Pārskats par pašvaldību izsniegtajiem galvojumiem uz 2005.gada 
31.decembri” neatmaksātajā summā, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš uz pārskata 
perioda beigām Ls 38 218 202 vērtībā nav iekļauts Jūrmalas pilsētas noslēgtais galvojuma 
līgums ar “Nordic Environment Finance Corporation” Ls 1 482 916 vērtībā un Daugavpils 
pilsētas hipotekāro kredītu kopsumma Ls 906 495 vērtībā. Līdz ar to zembilances postenis 
“Pašvaldību budžeta izsniegtie galvojumi un hipotekārie kredīti” un gada pārskata 
17.pielikums “Pārskats par pašvaldību izsniegtajiem galvojumiem uz 2005.gada 31.decembri” 
atšķiras par Ls 2 178 267.  

Detalizēta informācija par izsniegtajiem galvojumiem uzrādīta gada pārskata 17.pielikumā 
“Pārskats par pašvaldību izsniegtajiem galvojumiem uz 2005.gada 31.decembri”. 

 
Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkuma pielikumi 

Paskaidrojumi pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam uzrādīti 
gada pārskata 4., 6., 10., 11., 12., 14., 16., 17. un 19.pielikumā. 
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Irēna Šuksta 
7094210, irena.suksta@kase.gov.lv 


