
Skaidrojums par pašvaldību budžeta izpildi 
 

Pārskats par pašvaldību konsolidētā budžeta izpildi atspoguļo pašvaldību budžetu izpildi 
2005.gadā. Pārskats sagatavots pēc naudas plūsmas principa un tajā apkopoti dati par pārskata 
gada ieņēmumiem, izdevumiem, tīrajiem aizdevumiem, kā arī budžeta finansēšanu.  
 
Pārskata par pašvaldību konsolidētā kopbudžeta izpildi sagatavošanas pamatprincipi 

Pārskats par pašvaldību konsolidētā budžeta izpildi sagatavots, apkopojot un konsolidējot 
pašvaldību budžetu izpildes pārskatus. Konsolidācija veikta, izslēdzot savstarpēji atbilstošus 
ieņēmumu un izdevumu posteņus, vadoties pēc “mazākuma” principa metodes, t.i., konsolidējot 
izslēgtas savstarpēji ekonomiski atbilstošo pozīciju mazākās summas. Konsolidējot pašvaldību 
budžetus izslēgtas šādas pozīcijas (iekavās norādītas atbilstošās pozīcijas): 

• pamatbudžetā: 
- pašvaldību budžetu savstarpējie norēķini (ieņēmumi/ izdevumi) – Ls 14 759 944,  
- rajonu padomju pārskaitītās valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas pašvaldībām 

(ieņēmumi/izdevumi) – Ls 63 458 371, 
- pašvaldību iemaksas Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā (ieņēmumi/ izdevumi) 

–  Ls 40 109 015, 
- savstarpējie tīrie aizdevumi (izdevumi/ finansēšana) – Ls 165 010; 

• speciālajā budžetā: 
- pašvaldību budžetu savstarpējie norēķini (ieņēmumi/ izdevumi) – Ls 10 795 009, 
- savstarpējie tīrie aizdevumi (izdevumi/ finansēšana) – Ls 29 495; 

• ziedojumu un dāvinājumu speciālajā budžetā: 
- pašvaldību budžetu savstarpējie norēķini (ieņēmumi/ izdevumi) – Ls 317. 

• nodrošinot vienotu pieeju valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskatiem, pašvaldību 
speciālā budžeta ieņēmumi koriģēti privatizācijas ieņēmumu daļā - Ls 8 913 181 un 
tie uzrādīti finansēšanā.  

 
 
Pašvaldību budžeta izpilde 2005.gadā 

2005. gadā pašvaldību konsolidētā budžeta ieņēmumi (ieskaitot ieņēmumus no 
ziedojumiem un dāvinājumiem) bija 805.7 milj. latu, kas salīdzinājumā ar 2004. gadu ir par 18.7 
% vairāk. Savukārt izdevumi bez tīrajiem aizdevumiem 2005. gadā bija 823.4 milj. latu, kas ir 
par 19.8% vairāk nekā 2004. gadā. 

Pašvaldību konsolidētā budžeta fiskālais deficīts 2005. gadā bija 17 milj. latu, kas 
salīdzinājumā ar 2004. gadu ir par 9 milj. latu, jeb 112.5 % vairāk.  

 
Pašvaldību pamatbudžeta izpilde 

2005. gadā pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi bija 871.2 milj. latu, bet izdevumi, neie-
skaitot tīros aizdevumus, 882.8 milj. latu. Pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi salīdzinājumā ar 
2004. gadu ir palielinājušies par 18.1 %, bet izdevumi  — par 19.7 procentiem. Pašvaldību 
pamatbudžeta fiskālais deficīts bija 11.7 milj. latu, savukārt 2004. gadā bija fiskālais pārpalikums 
0.2 milj latu apmērā. 
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178 pašvaldībās izveidojās fiskālais deficīts, kas pārsniedza 10 000 latu robežu. Lielākais 
fiskālais deficīts bija Jūrmalas pilsētai (-2 036 795), Mārupes pagastā (- 1 941 108), Jelgavas 
pilsētai (-1 554 153), Valmieras pilsētai (- 1 443 519) un Cēsu pilsētai (-1 175 117). 50 
pašvaldībās fiskālais deficīts bija robežās no 700 tūkst. latu līdz 100 tūkst. latu. 

Veiksmīgi 2005.gadu ar fiskālo pārpalikumu pabeigušas Ventspils pilsēta ( 2 250 963) un 
Liepājas pilsēta (1 903 236). 

Pašvaldību pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi 2005. gadā bija 435.3 milj. latu, kas ir par 
65.5 milj. latu jeb 17.7 % vairāk nekā 2004. gadā. Proporcionāli lielākā nodokļu ieņēmumu daļa 
bija iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, kas pašvaldību budžetā 2005. gadā bija 370.6 milj. 
latu, kas ir par 60 milj. latu jeb 19.3 % vairāk salīdzinājumā ar 2004. gadu. Viens no galvenajiem 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pieaugumu veicinošiem faktoriem ir strādājošo vidējās 
bruto darba samaksas pieaugums.  

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi (ieskaitot parādu maksājumus) 2005. gadā bija 
61.6 milj. latu. 2005. gadā ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa bija par 4.8 milj. latu jeb 8.5 
% vairāk nekā 2004. gadā. Kārtējā saimnieciskā gada nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi par 
zemi 2005. gadā bija 25.7 milj. latu, kas ir par 1.5 milj. latu jeb 6.2 % vairāk nekā 2004. gadā. 
Kārtējā saimnieciskā gada nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi par ēkām un būvēm 2005. gadā 
veidoja 31.4 milj. latu, kas ir par 4.8 milj. latu jeb 18.1 % vairāk nekā 2004. gadā. Kopējie 
nekustamā īpašuma nodokļa parādu maksājumi 2005. gadā veidoja 4.4 milj. latu, kas ir par 
1.5 milj. latu jeb 25.4 % mazāk nekā 2004. gadā. 

Pašvaldību pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi 2005. gadā bija 41.6 milj. latu, kas ir par 
5.8 milj. jeb 16.2 % vairāk nekā 2004. gadā. Lielākie pašvaldību pamatbudžeta nenodokļu 
ieņēmumi bija ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem 13 milj. latu. 

Pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 2005. gadā veidoja 
3.1 milj. latu, kas ir par 2.4 milj. latu jeb 43.6 % mazāk nekā 2004. gadā. 

Pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumi no maksājumiem par budžeta iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem 2005. gadā bija 48.6 milj. latu, tai skaitā ieņēmumi no nomas un īres 
9.5 milj latu un no maksas par izglītības pakalpojumiem 6.8 milj latu. Pašu ieņēmumi 
salīdzinājumā ar 2004. gadu ir palielinājušies par 15.1 milj. latu jeb 45.1 procentiem. 

Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi 2005. gadā pieauguši par 19.7 % jeb 145.4 milj. 
latu un bija 882.8 milj. lati. Proporcionāli lielākie izdevumi saistīti ar izglītības funkcijas 
izdevumiem, kuriem tērēti 359.8 milj. latu jeb 40.7 % no pašvaldību pamatbudžeta izdevumiem. 

Pašvaldību pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi 2005. gadā bija 759.2 milj. latu, kas ir par 
112.4 milj. latu jeb 17 4% vairāk nekā 2004. gadā. Lielāko izdevumu daļu uzturēšanas izdevumos 
veidoja izdevumi atalgojumiem, kas 2005. gadā bija 292.3 milj. latu jeb 53.4 % no kārtējiem 
izdevumiem un 38.5 % no uzturēšanas izdevumiem. Salīdzinot ar 2004. gadu, izdevumi 
atalgojumiem ir palielinājušies par 38.2 milj. latu jeb 15 procentiem. 

Izdevumi kapitālieguldījumiem 2005. gadā salīdzinājumā ar 2004. gadu ir palielinājušies 
par 35.8 % un bija 123.6 milj. latu. Vienlaicīgi izdevumi investīcijām salīdzinājumā ar 
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2004. gadu ir palielinājušies par 4.1 milj latu jeb 11.5 % un bija 40.7 milj. latu un veidoja 32.9 % 
no kapitālajiem izdevumiem un tikai 4.6 % no kopējiem pašvaldību pamatbudžeta izdevumiem. 

Tīrie aizdevumi no pamatbudžeta 2005.gadā sasniedz – 0.04 milj. latu, kur izsniegti 
pārskata gadā ir 1.3 milj. latu, bet saņemta aizdevumu atmaksa par 1.4 milj. latu. Savstarpēji starp 
pašvaldību budžetiem un pašvaldībām izsniegti aizdevumi par – 1.2 milj. latu, saņemtas atmaksas 
par 1 milj. latu. 2005.gadā izsniegti aizdevumi no pamatbudžeta ir par 0.5 milj. latu jeb 62.5 % 
vairāk nekā 2004.gadā. Rīgas pilsētas pašvaldība 2005.gadā izsniedza aizdevumus par 1.2 milj. 
latu un saņēma aizdevuma atmaksu par 1 milj. latu. Vienas no lielākajām aizdevumu atmaksām 
saņēma Daugavpils pilsēta – 0.19 milj. latu un Līvānu novads – 0.13 milj. latu. 

 
Pašvaldību speciālā budžeta izpilde 
 

2005. gadā ieņēmumi pašvaldību speciālajā budžetā (ieskaitot ziedojumus un 
dāvinājumus) bija 72.6 milj. latu un salīdzinot ar 2004. gadu tie ir palielinājušies par 6.7 milj. latu 
jeb 10.2 %. Lielāko pašvaldību speciālā budžeta ieņēmumu daļu veido Autoceļu fonda ieņēmumi 
– 36.9 milj. latu, no kuriem no valsts budžeta saņemts 26.1 milj. latu, bet savstarpēji starp 
pašvaldībām saņemti 10.8 milj. latu.  Speciālā budžetā piesaistīt ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzekļi projektu realizācijai  0.2 milj. latu apmērā. 

2005. gadā pašvaldību speciālā budžeta izdevumi (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus, 
tīros aizdevumus) salīdzinājumā ar 2004. gadu ir palielinājušies par 4.4 milj. latu jeb 6.7 % un 
bija 69.7 milj. latu. Izdevumu palielinājumu 2005. gadā salīdzinājumā ar 2004. gadu galvenokārt 
ietekmēja uzturēšanas izdevumu palielinājums par 4.9 milj. latu jeb 12 procentiem. Proporcionāli 
lielāko pašvaldību speciālo budžetu izdevumu daļu 28.2 % veido izdevumi transporta un sakaru 
funkcijas nodrošināšana. Šie izdevumi 2005.gadā bija 18.6 milj. Latu un samazinājušies par 1.9 
milj. latu jeb par 9.3 %. Otra lielākā pašvaldību speciālo budžetu izdevumu daļa 28.2 % ir saistīta 
ar izdevumiem dzīvokļu un komunālās saimniecības izdevumiem. Šie izdevumi 2005.gadā bija 
18.6 milj. latu, kas ir par 1.8 milj. vairāk nekā 2004.gadā. 

Tīrie aizdevumi pašvaldību speciālajā budžetā bija 0.4 milj. latu. 2005.gadā izsniegti 
aizdevumi par 1.1 milj. latu, un saņemta to atmaksa par 1.5 milj. latu. Salīdzinājumā ar 
2004.gadu ir izsniegti mazāk aizdevumu par 0.7 milj. latu un saņemtas mazākas aizdevumu 
atmaksas par 0.2 milj. latu. Savstarpēji starp pašvaldību budžetiem un pašvaldībām ir izsniegti 
aizdevumi par 0.05 milj. latu, un saņemtas aizdevumu atmaksas par 0.07 milj. latu. Lielākais 
aizdevumu apjoms ir no privatizācijas fonda līdzekļiem ko izsniedz rajona padomes, atbilstoši 
izsniegti aizdevumi par 1.1 milj. latu, un saņemtas atmaksas par 1.5 milj. latu. Tam seko 
Autoceļu fondu izsniegtie aizdevumi par 0.05 milj. latu un saņemtās aizdevumu atmaksas par 
0.05 milj. latu. Lielāko aizdevumu un to atmaksu apjomu sastāda Ventspils pilsētas speciālā 
budžeta aizdevumi par 0.8 milj. latu, un aizdevumu atmaksa par 1.2 milj. latu. 

 
30.06.2006. 
1295 
Irēna Šuksta 
7094210, irena.suksta@kase.gov.lv 
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