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Skaidrojums pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču 

kopsavilkumam  
 

 

Vispārējie principi 

Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes 
Atbilstoši “Likumam par budžetu un finanšu vadību” saĦemti un apkopoti 552 pašvaldību 
2007.gada pārskati. 
Pašvaldību, pašvaldību budžeta iestāžu (turpmāk tekstā – pašvaldību) gada pārskati sagatavoti 
atbilstoši LR likumam “Par grāmatvedību”, “Likumam par budžetu un finanšu vadību”, 
Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumiem Nr.749 “Noteikumi par valsts 
budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtību”, Ministru kabineta 
2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.867 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 
grāmatvedības uzskaiti” un citiem normatīvajiem aktiem budžeta iestāžu grāmatvedības 
uzskaites un pārskatu sagatavošanas jomā, kā arī ievērojot šā skaidrojuma turpinājumā 
aprakstītās grāmatvedības politikas.  
2007.gada pārskats ir sagatavots saskaĦā ar uzkrāšanas un darbības turpināšanas principiem. 
Bilances posteĦu salīdzināmības nodrošināšanai, vairāki bilances posteĦi ir pārklasificēti. 

 

Strukturālās izmaiĦas 
2007.gadā Madonas rajona Indrānu pagasts un Lubānas pilsēta apvienojās Lubānas novadā. 
 
Naudas vienība 
Pašvaldību kopsavilkuma finanšu pārskatā par vērtības mēru lietota LR naudas vienība lats 
(Ls). Finanšu pārskatos uzrādītie finanšu dati ir noapaĜoti līdz veseliem latiem. 
 

Konsolidācijas principi 
Sagatavojot pašvaldību kopsavilkuma finanšu pārskatu, izslēgti darījumi, kuri notikuši starp 
pārskatā iekĜautajām pašvaldību budžeta iestādēm. 

 
Ārvalstu valūtu pārvērtēšana 
Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtās pārrēėināti latos pēc Latvijas Bankas oficiāli 
noteiktā ārvalstu valūtas kursa pārskata gada pēdējā dienā.  
Valūtas kursa starpības, kuras radušās valūtas norēėinu rezultātā, kā arī  aktīvu un saistību 
uzskaitē pielietojot valūtas kursus, kuri atšėiras no sākotnēji darījumu uzskaitei izmantotajiem 
valūtas kursiem, atzītas ieĦēmumu un izdevumu pārskatā. 

Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi (latos) 
Valūta 31.12.2007. 31.12.2006. 
EUR 0.702804 0.702804 
USD 0.484000 0.536000 
DKK 0.094200 0.094300 
GBP 0.963000 1.048000 
SEK 0.074400 0.077800 

 

Aplēšu izmantošana 
Sagatavojot finanšu pārskatu, Ħemtas vērā aplēses un pieĦēmumi, kas ietekmējuši atsevišėus                          
bilances un ieĦēmumu vai izdevumu aprēėina posteĦu atlikumus, kā arī iespējamo saistību 
apmēru. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieĦēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas 
attiecīgās aplēses. Aplēšu izmaiĦu ietekme uzrādīta finanšu pārskatos. 
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Uzskaites un novērtēšanas metodes 

 
Nemateriālie ieguldījumi 
Nemateriālie ieguldījumi ir uzrādīti kā ilgtermiĦa ieguldījumi, kas neparādās lietiskā veidā, 
bet pārsvarā ir tikai tiesības. Nemateriālo ieguldījumu sastāvā uzskaitītas par atlīdzību iegūtās 
tiesības. 
Nemateriālo ieguldījumu vērtības amortizētas aktīva lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot 
lineāro metodi. Nemateriālie ieguldījumi uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto 
amortizāciju un vērtības samazinājumu. 

 
PamatlīdzekĜi 
PamatlīdzekĜi uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības 
samazinājumu. PamatlīdzekĜu nolietojums aprēėināts pēc lineārās metodes atbilstoši Ministru 
kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.440 “Noteikumi par budžeta iestāžu 
pamatlīdzekĜu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem”. 
SaskaĦā ar normatīvo aktu prasībām pašvaldības ir uzskaitījušas Zemesgrāmatā reăistrētās un 
pašvaldībai piekrītošās zemes. Piekrītošās zemes uzskaitītas atbilstoši to kadastrālajai vērtībai 
pārskata sagatavošanas dienā. 
Zemei, bioloăiskajiem aktīviem, kultūras un dabas pieminekĜiem, mākslas priekšmetiem un 
citām kultūrvēsturiskajām vērtībām nolietojums netiek rēėināts. 
Likvidētie, atsavinātie vai iznīcinātie ilgtermiĦa ieguldījumi izslēgti no uzskaites, atzīstot 
attiecīgos izdevumus. 
Nomātos pamatlīdzekĜus bilancē neuzrāda. Šādus aktīvus ietver zembilancē. Nomas 
maksājumus atzīst izdevumos saskaĦā ar uzkrāšanas principu.  
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumiem Nr.690 “Noteikumi par 
Rīgas brīvostas robežu noteikšanu” 2006.gada oktobrī Rīgas dome pārĦēma no Rīgas 
brīvostas pārvaldes no brīvostas teritorijas izslēgtos uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda 
reăistrētos zemes gabalus. Līdz šo zemes gabalu pārĦemšanai atbilstoši 1994.gada 19.jūlija 
“Likuma par ostām” 5.punktam, minētie zemes gabali bija nodoti Rīgas Brīvostas pārvaldes 
valdījumā ar tiesībām tos izīrēt vai iznomāt, apgrūtināt ar servitūtiem ēku un būvju, virszemes 
un pazemes komunikāciju celtniecībai vai citas saimnieciskās darbības veikšanai, arī attiecībā 
uz nolietojuma vai būvlietojuma tiesībām. Rīgas Brīvostas pārvalde šajos darījumos rīkojās 
zemes īpašnieka vārdā. 
 

IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi un aizdevumi 
IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi ir uzskaitīti pēc izmaksu un pašu kapitāla metodēm. 2007.gadā 
pēc pašu kapitāla metodes uzskaitīti 69,3% un pēc izmaksu metodes 30,7% ilgtermiĦa finanšu 
ieguldījumi radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās. 
Gada beigās aprēėināti, pārgrāmatoti un atsevišėi norādīti finanšu ieguldījumi, kuru termiĦš 
nepārsniedz gadu no bilances datuma. Finanšu ieguldījumi, kurus iespējams realizēt jebkurā 
laikā un kurus plāno realizēt nākamo 12 mēnešu laikā no pārskatu datuma, norādīti kā 
īstermiĦa finanšu ieguldījumi. 
 
Krājumi 
Krājumos norādīti īstermiĦa aktīvi, kas paredzēti budžeta iestāžu darbības nodrošināšanai, 
atsavināšanai vai materiālu un izejvielu veidā atrodas vai tiks izlietoti saimnieciskās darbības 
procesā. 
Atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.867 “Kārtība, kādā 
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” krājumu sastāvā ietverti arī atsavināšanai 
paredzētie ilgtermiĦa ieguldījumi un lauksaimniecības krājumi.  
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Krājumi uzskaitīti iegādes (izmaksu) vērtībā. Krājumu novērtēšanai piemērotas vidējo svērto 
cenu vai “pirmais iekšā – pirmais ārā” (FIFO) metodes. 
  

Debitori (norēėini par prasībām) 
Pašvaldības prasību grupā uzrāda visus norēėinus ar debitoriem – juridisko un fizisko personu 
īstermiĦa parādus, kuri atmaksājami viena gada laikā. Debitoru parādu atlikumi saskaĦoti, 
noformējot un apstiprinot savstarpējos norēėinu salīdzināšanās aktus.  
Debitoru parādi bilancē norādīti neto vērtībā, kas aprēėināta, no prasību uzskaites vērtības 
atskaitot nedrošajiem (šaubīgajiem) debitoru parādiem izveidotos uzkrājumus.  
Atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.867 “Kārtība, kādā 
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” nosacījumiem uzkrājumi nedrošiem 
(šaubīgiem) parādiem veidoti gadījumos, ja šo debitoru parādu atgūšana (izpilde) uzskatāma 
par apšaubāmu. Izveidoto uzkrājumu vērtība iekĜauta pārskata perioda izdevumos. 

 
Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem 
Nākamo periodu izdevumos uzrādītas faktiskās izmaksas, kas attiecas uz nākamajiem 
periodiem, samaksātie avansi par pakalpojumiem un projektiem. Nākamo periodu izdevumi 
iekĜauti attiecīgā perioda izdevumos pēc uzkrāšanas principa, parasti, kad pašvaldība ir 
saĦēmusi preces vai pakalpojumus.  
SaĦemtie rēėini par priekšapmaksām līdz apmaksas dienai uzrādītas kā zembilances saistības.  
 

ĪstermiĦa finanšu ieguldījumi 
ĪstermiĦa finanšu ieguldījumi uzrādīti kā ieguldījumi, kurus iespējams realizēt jebkurā laikā 
un kurus paredzēts paturēt ne ilgāk par gadu, kā arī ilgtermiĦa finanšu ieguldījumi, kurus 
paredzēts pārdot un kuri pārklasificēti par īstermiĦa ieguldījumiem. 
 
Naudas līdzekĜi 
Pašvaldību naudas līdzekĜus veido nauda kasēs un norēėinu kontos kredītiestādēs.  
 

Pašu kapitāls 
Pašu kapitāls sastāv no rezervēm un budžeta izpildes rezultātiem. IlgtermiĦa ieguldījumu 
pārvērtēšanas rezerve veidota no ilgtermiĦa aktīvu pārvērtēšanas rezultātā radītā vērtības 
palielinājuma. 
Pārējās rezerves atzītas, ja finanšu ieguldījumi novērtēti saskaĦā ar pašu kapitāla metodi un 
kapitālsabiedrībai pašu kapitālā ir tādas izmaiĦas, kuras nav norādītas šīs kapitālsabiedrības 
peĜĦas un zaudējumu aprēėinā.   
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts un pārskata gada budžeta izpildes 
rezultāts uzrādīti sadalījumā pa budžetu veidiem. 
 

Uzkrājumi 
Pašvaldības atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.867 
“Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un saskaĦā ar uzkrāšanas 
principu atzinušas uzkrājumus aktīviem un paredzamajām saistībām.  
Uzkrājumi aktīviem ir nedrošiem (šaubīgiem) debitoru parādiem izveidotie uzkrājumi. 
Uzkrājumi paredzamajām saistībām ir saistības, kuras attiecas uz iepriekšējā perioda 
darījumiem un ir paredzamas vai noteikti zināmas, bet kuru apjoms, rašanās vai apmaksas 
datums nav precīzi zināmi.  

 
Kreditori (norēėini par saistībām) 
Pašvaldības kreditoru grupā uzrāda pašreizējās saistības (pienākumus), kuras radušās pagātnes 
notikumu (darījumu) rezultātā un kuru apmaksai pašvaldībai vajadzēs lietot tās resursus. 
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Kreditoru parādu atlikumi saskaĦoti, noformējot un apstiprinot savstarpējo norēėinu 
salīdzināšanās aktus. Atsevišėi uzrādītas ilgtermiĦa un īstermiĦa saistības. 
 

Uzkrātās saistības  
Uzkrātās saistības atzītas, ja saistību lielums un apmaksas termiĦi ir samērā precīzi 
aprēėināmi un nenoteiktības pakāpe ir daudz mazāka nekā uzkrājumiem. Uzkrāto saistību 
vērtība noteikta saskaĦā ar noslēgtajiem līgumiem, tāmēm vai pēc iepriekšējās pieredzes par 
izdevumu apjomu.  
 

Nākamo periodu ieĦēmumi 
Nākamo periodu ieĦēmumos uzskaitīta saĦemtā ārvalstu finanšu palīdzība, saĦemtais 
finansiālais atbalsts un  saĦemtie ziedojumi un dāvinājumi, ja ir spēkā Ministru kabineta 
2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.867 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 
grāmatvedības uzskaiti” norādītie dāvinājuma vai pušu vienošanās līguma nosacījumi. 
 
IeĦēmumi, kas saĦemti pirms pārskata perioda bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem 
pārskata periodiem, norādīti kā nākamo periodu ieĦēmumi. Nākamo periodu ieĦēmumi 
iekĜauti ieĦēmumu un izdevumu pārskatā pēc uzkrāšanas principa, ieĦēmumus atzīstot 
periodā, uz kuru tie attiecas.  
 

IeĦēmumi  
Pašvaldību budžeta ieĦēmumi uzrādīti atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra 
noteikumiem Nr.1032 “Noteikumi par budžetu ieĦēmumu klasifikāciju”. 
Budžeta ieĦēmumus veido saskaĦā ar nodokĜu likumiem iekasētie vai saĦemtie nodokĜu, 
valsts un pašvaldību nodevu un citi maksājumi budžetos, kā arī pašvaldības ieĦēmumi no 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem.  
Soda naudu un nokavējuma naudas ieĦēmumi atzīti naudas saĦemšanas dienā. 
Iedzīvotāju ienākuma nodokĜa, dabas resursu nodokĜa un azartspēĜu nodokĜa ieĦēmumi atzīti 
pēc naudas saĦemšanas principa atbilstoši to administrēšanas metodēm, kuras veic Valsts 
IeĦēmumu dienests.  
IeĦēmumi, izĦemot minētos nodokĜus, atzīti pēc uzkrāšanas principa periodā, kad tie radušies, 
neatkarīgi no naudas saĦemšanas. 
SaĦemtie dāvinājumi, ziedojumi un mantojumi uzskaitīti attiecīgajā aktīvu grupā, atzīstot 
ieĦēmumus no dāvinājumiem un ziedojumiem tādā vērtībā, kādā novērtēti attiecīgie 
dāvinājumi, ziedojumi vai mantojumi. 
 

Izdevumi 
Pašvaldību budžeta izdevumi ir uzrādīti atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra 
noteikumiem Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši 
ekonomiskajām kategorijām” un Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumiem 
Nr.934 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām”.  
Izdevumi atzīti pēc uzkrāšanas principa periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no naudas 
samaksas.  
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Paskaidrojumi bilances posteĦiem 

Bilances posteĦu pārklasifikācija 

 

Bilances postenis 

Pārklasificētā 

summa uz 

perioda 

beigām 

Pārklasificētā 

summa uz 

perioda 

sākumu 

Piezīmes 

Debitori  -1 767 Valmieras pilsētas pašvaldības 
aizdevumu īstermiĦa daĜa perioda 
sākumā  

ĪstermiĦa finanšu ieguldījumi  +1 767 Valmieras pilsētas pašvaldības 
aizdevumu īstermiĦa daĜa perioda 
sākumā 

Uzkrājumi -13 127 267  
 

-251 563 
 

Perioda beigās: Rīgas pilsētas un Allažu 
pagasta uzkrātās saistības 
neizmantotajiem atvaĜinājumiem, 
Perioda sākumā: Cēsu pilsētas, Stalbes 
pagasta un ĀbeĜu pagasta uzkrātās 
saistības neizmantotajiem 
atvaĜinājumiem. 

Uzkrātās saistības  +13 127 267 +251 563 
 

Perioda beigās: Rīgas pilsētas un Allažu 
pagasta uzkrātās saistības 
neizmantotajiem atvaĜinājumiem, 
Perioda sākumā: Cēsu pilsētas, Stalbes 
pagasta un ĀbeĜu pagasta uzkrātās 
saistības neizmantotajiem 
atvaĜinājumiem. 

 
 

Nemateriālie ieguldījumi 
Nemateriālo ieguldījumu kopējā vērtība 2007.gadā palielinājusies par Ls 2 944 117. 

  
Rādītāji Uz 31.12.2007. Uz 31.12.2006. IzmaiĦas 

Nemateriālie ieguldījumi 13 587 597 10 643 480 2 944 117 
Attīstības pasākumi un programmas 2 832 230 1 763 581 1 068 649 
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes 

un tamlīdzīgas tiesības  
7 616 168 6 132 033 1 484 135 

Datorprogrammas 7 116 632 5 659 131 1 457 501 
Pārējās licences 275 422 332 948 -57 526 
Koncesijas 12 955 16 194 -3 239 
Patenti 0 71 -71 
Pārējās nemateriālo ieguldījumu tiesības 211 159 123 689 87 470 

Pārējie nemateriālie ieguldījumi 2 124 441 2 165 907 -41 466 
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 1 013 212 580 349 432 863 
Derīgo izrakteĦu izpēte un citi līdzīgi 

neražotie nemateriālie ieguldījumi 
1 546 1 610 -64 

 
Nemateriālo ieguldījumu grupa “Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas 
tiesības” palielinājusies Ls 1 484 135 vērtībā, no kuras lielākais palielinājums Rīgas pilsētai Ls 
1 717 492 vērtībā, savukārt samazinājumu Ls 449 343 vērtībā galvenokārt veido Ventspils 
pilsētas iegādāto programmatūru un licenču amortizācija. 
Postenis “Attīstības pasākumi un programmas” palielinājies Ls 1 068 649 vērtībā. 
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Nemateriālo ieguldījumu palielinājums 2007.gadā pārsvarā veidojies, pašvaldībām 
iegādājoties jaunas programmatūras, ko veicinājusi informācijas sistēmu attīstība valstī un to 
pielietojums paplašināšanās reăionos. 
 
PamatlīdzekĜi 
PamatlīdzekĜu kopējā vērtība 2007.gadā palielinājusies par Ls 972 942 704. 

 

Rādītāji Uz 31.12.2007. 
Uz 

31.12.2006. 
IzmaiĦas 

PamatlīdzekĜi 2 993 725 529 2 020 782 825 972 942 704 

Zeme, ēkas un būves  2 492 637 087 1 765 317 831 727 319 256 
Dzīvojamās ēkas 122 601 833 137 470 787 -14 868 954 
Nedzīvojamās ēkas 436 873 655 373 578 894 63 294 761 
Transporta būves 1 401 150 013 787 813 840 613 336 173 
Zeme zem ēkām un būvēm 82 066 263 74 637 207 7 429 056 
Kultivētā zeme 10 283 359 7 959 094 2 324 265 
Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 61 672 856 60 075 918 1 596 938 
Pārējā zeme 228 169 087 216 664 935 11 504 152 
Inženierbūves 121 330 688 80 521 361 40 809 327 
Pārējais nekustamais īpašums 28 489 333 26 595 795 1 893 538 

Tehnoloăiskās iekārtas un mašīnas 16 507 217 13 678 534 2 828 683 
Pārējie pamatlīdzekĜi  105 028 633 81 456 056 23 572 577 

TransportlīdzekĜi 16 448 359 11 284 995 5 163 364 
Saimniecības pamatlīdzekĜi 20 915 586 16 210 812 4 704 774 
Bibliotēku fondi 30 544 590 27 574 818 2 969 772 
Izklaides, literārie un mākslas 

oriăināldarbi 
639 354 292 245 347 109 

DārgakmeĦi un dārgmetāli 4 212 1 293 2 919 
Antīkie un citi mākslas priekšmeti 1 715 788 1 089 494 626 294 
Citas vērtslietas 7 365 872 6 493 
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 15 364 659 9 161 298 6 203 361 
Iepriekš neklasificētie pārējie 

pamatlīdzekĜi 
19 388 720 15 840 229 3 548 491 

PamatlīdzekĜu izveidošana un nepabeigtā 
celtniecība  

310 342 132 136 350 165 173 991 967 

PamatlīdzekĜu izveidošana 20 001 777 14 443 200 5 558 577 
Nepabeigtā celtniecība 290 340 355 121 906 965 168 433 390 

Bioloăiskie un pazemes aktīvi  65 516 692 23 426 840 42 089 852 
Pazemes aktīvi 23 707 599 14 776 729 8 930 870 
AugĜu dārzi un citi regulāri ražojošu koku 

stādījumi 
521 346 488 083 33 263 

Pārējie bioloăiskie aktīvi 41 287 747 8 162 028 33 125 719 
IlgtermiĦa ieguldījumi nomātajos 

pamatlīdzekĜos 
3 693 768 553 399 3 140 369 

 
Ievērojamu palielinājuma daĜu no kopējā pamatlīdzekĜu vērtības pieauguma veido bilances 
posteĦa “Zeme, ēkas un būves” pieaugums Ls 727 319 256 vērtībā, kas galvenokārt saistīts ar 
Rīgas pilsētas transporta būvju sākotnējo atzīšanu bilancē Ls 202 622 413 vērtībā un vērtības 
pieaugumu pārvērtēšanas rezultātā par Ls 382 382 439. 
 
PosteĦa “Nedzīvojamās ēkas” pieaugumu Ls 63 294 761 veido nedzīvojamo ēku pārvietošana 
no bilances posteĦa „PamatlīdzekĜu izveidošana un nepabeigtā celtniecība”.   
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PosteĦa “Inženierbūves” pieauguma Ls 40 809 327 vērtībā lielāko palielinājumu veido 
inženierbūvju pārvietošana no bilances posteĦa „PamatlīdzekĜu izveidošana un nepabeigtā 
celtniecība”  
 
Postenis “PamatlīdzekĜu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas” 2007.gadā 
palielinājies Ls 173 991 967 vērtībā. Lielāko pieaugumu Ls 283 800 423 vērtībā veido 
posteĦa „Nepabeigtā celtniecība” pieaugums naudas darījumu rezultātā, savukārt 
samazinājumu Ls 110 772 989 vērtībā veido nepabeigtās celtniecības pārvietošana uz citiem 
bilances posteĦiem. Rīgas pilsētas dome postenī “PamatlīdzekĜu izveidošana un nepabeigto 
celtniecības objektu izmaksas” uzrādījusi Dienvidu tilta būvniecības izmaksas Ls 102 738 207 
vērtībā. 
 
IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi  
IlgtermiĦa finanšu ieguldījumu kopējā vērtība 2007.gadā palielinājusies par Ls  146 722 363. 
Lielāko pieaugumu veido posteĦa “Līdzdalība radniecīgo uzĦēmuma kapitālā” pieaugums Ls 
132 697 402 vērtībā.  
Finanšu ieguldījumu palielinājuma lielāko daĜu veido Rīgas pilsētas pamatlīdzekĜu 
ieguldījumi Ls 65 594 300 vērtībā kapitālsabiedrībās (SIA „Rīgas nami”, „Rīgas 
pilsētbūvnieks”, „Rīgas ūdens”, „Rīgas satiksme”, „Klīniskā universitātes slimnīca 
„GaiĜezers”” un „Rīgas 1.slimnīca”), kā arī Liepājas pilsētas pamatlīdzekĜu ieguldījums SIA 
„Liepājas reăionālā slimnīca”  Ls 23 946 891 vērtībā. 
 
IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi Ventspils Brīvostas pārvaldē 
Uzrādot darījumus pēc ekonomiskās būtības, pamatlīdzekĜu vērtība, kurus Ventspils pilsētas 
dome ir nodevusi Ventspils Brīvostas pārvaldei valdījumā, uzrādīta ilgtermiĦa finanšu 
ieguldījumu sastāvā. 
PamatlīdzekĜiem, kas nodoti Ventspils Brīvostas pārvaldei valdījumā, nolietojums aprēėināts 
pēc lineārās metodes saskaĦā ar Ventspils Brīvostas pārvaldes vadības un Ventspils pilsētas 
pašvaldības apstiprinātajām pamatlīdzekĜu nolietojuma normām, kas ir atšėirīgas no 
2005.gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.440 “Noteikumi par budžeta iestāžu 
pamatlīdzekĜu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem” noteiktajām. 
Ventspils Brīvostas pārvaldei valdījumā nodoto pamatlīdzekĜu gada nolietojuma normu 
pieĜaujamās robežas ir šādas: 

- ēkas un būves 1 – 5 % 
- iekārtas un mašīnas 20 – 50 % 
- pārējie pamatlīdzekĜi un inventārs 10 – 25 % 

Zeme, kas saskaĦā ar LR likuma “Par ostām” prasībām nodota Ventspils Brīvostas pārvaldei 
valdījumā, reăistrēta Zemesgrāmatā kā Ventspils pilsētas pašvaldības īpašums. 
ĥemot vērā, ka Ventspils Brīvostas pārvalde ir Ventspils pašvaldības izveidota iestāde, visu 
par iestādes līdzekĜiem iegādāto pamatlīdzekĜu vērtības iekĜautas pašvaldības bilancē kā 
ilgtermiĦa finanšu ieguldījumu palielinājums.  
 
Detalizēta informācija par ilgtermiĦa finanšu ieguldījumiem uzrādīta gada pārskata 
10.pielikumā. 

 
 
 
 
 
 



FMInf_300608_pasv.bil.sk; Latvijas Republikas 2007.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par 
pašvaldību budžetiem; 2.sējums 

28

Krājumi  
Krājumu kopējā vērtība 2007.gadā palielinājās par Ls 10 250 563. 

 

Rādītāji 
Uz 

31.12.2007. 

Uz 

31.12.2006. 
IzmaiĦas 

Krājumi kopā ar avansa maksājumiem 60 624 599 50 374 036 10 250 563 

Avansa maksājumi par krājumiem 764 869 488 435 276 434 

Krājumi 59 859 730 49 885 601 9 974 129 

Izejvielas un materiāli  7 336 854 6 910 206 426 648 
Materiāli mācību, zinātniskiem un citiem 

mērėiem 
509 193 500 859 8 334 

Pārtikas produkti 532 708 492 643 40 065 

Medikamenti, zāles un medicīnas materiāli 233 608 223 282 10 326 

Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi 1 639 700 1 613 692 26 008 

Kurināmais, degviela, smērvielas 2 733 871 2 391 860 342 011 

Mašīnu iekārtas un rezerves daĜas 185 373 191 697 -6 324 

Pārējie materiāli 1 502 401 1 496 173 6 228 

Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi 1 948 33 189 -31 241 
Gatavie ražojumi, pasūtījumi un krājumi 

atsavināšanai 
27 286 939 16 389 083 10 897 856 

Gatavie ražojumi 224 180 208 931 15 249 

Krājumi un ilgtermiĦa ieguldījumi atsavināšanai 27 062 476 16 179 342 10 883 134 

Gatavie pasūtījumi 283 810 -527 

Lauksaimniecības krājumi  24 254 53 253 -28 999 

Darba un produktīvie dzīvnieki 23 125 15 088 8 037 

Lopbarība un sēklas 1 104 38 140 -37 036 

Pārējie lauksaimniecības krājumi 25 25 0 

Inventārs  25 209 735 26 499 870 -1 290 135 

Ātri nolietojamais inventārs 20 690 062 21 803 810 -1 113 748 

Apăērbi, apavi, veĜa un gultas piederumi 4 081 885 4 234 008 -152 123 

Speciālais militārais inventārs, ieskaitot 
bruĦojumu 

437 788 462 052 -24 264 

 
Krājumu vērtība galvenokārt pieaugusi, palielinoties posteĦa “Gatavie ražojumi, pasūtījumi 
un krājumi atsavināšanai” vērtībai par Ls 10 897 856, jo atbilstoši Ministru kabineta 
2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.867 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 
grāmatvedības uzskaiti” krājumu sastāvā ietverti arī atsavināšanai paredzētie ilgtermiĦa 
ieguldījumi. 
Rīgas pilsēta apgrozāmo līdzekĜu sastāvā iekĜāvusi atsavināšanai un privatizācijai paredzētos 
ilgtermiĦa ieguldījumus – zemes, kuru vērtības atlikums 2007.gada beigās uzrādīts               
Ls 13 454 774 un ēkas un būves, kuru vērtība 2007.gada beigās uzrādīta Ls 7 926 537. 
Ventspils pilsēta 2007.gadā privatizācijai paredzētās ēkas un zemes pārklasificējusi no 
pamatlīdzekĜu sastāva apgrozāmo līdzekĜu sastāvā Ls 8 154 305 apmērā.  
Kopumā pārējo krājumu izmaiĦās lielāko palielinājumu veido pārtikas produktu, saimniecības 
materiālu un kancelejas piederumu, kurināmā, degvielas un smērvielu iegāde, savukārt lielāko 
samazinājumu veido šo krājumu izslēgšana. 
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Debitori (norēėini par prasībām) 
Debitoru kopējā vērtība 2007.gadā palielinājās par Ls 2 137 836.  
 
Detalizēta informācija par debitoru izmaiĦām uzrādīta gada pārskata 4.pielikumā. 

 

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem 
Nākamo periodu izdevumu un avansu par pakalpojumiem un projektiem kopējā vērtība 
2007.gadā samazinājās par Ls 1 135 467. Jelgavas pilsētai nākamo periodu izdevumi un 
avansi par pakalpojumiem un projektiem samazinājušies Ls 6 455 422 vērtībā, jo 
pārgrāmatotas un precizētas Jelgavas pilsētas aizdevumu procentu saistības par Ls 6 225 783 
un koriăētajā (2007.gada) vērtībā Ls 5 341 442 uzrādītas zembilances postenī “Nākotnes 
saistības”. Rīgas pilsētai nākamo periodu izdevumi palielinājušies par Ls 3 414 061, kas 
galvenokārt sastāv no  priekšapmaksām par pasta izdevumiem, autotransporta un darbinieku 
veselības apdrošināšanas. 
 

ĪstermiĦa finanšu ieguldījumi 
Pašvaldību īstermiĦa aizdevumu un īstermiĦa līdzdalību kapitālos kopējā vērtība 2007.gadā 
palielinājās par Ls 7 698 555, tai skaitā Rīgas pilsētai par Ls 4 962 613, kas saistīts ar A/S 
„CeĜu pārvalde” akciju nodošanu privatizācijai un ieguldījumu pārklasifikāciju uz īstermiĦa 
līdzdalību kapitālos apgrozāmo līdzekĜu sastāvā. 
 
Detalizēta informācija par īstermiĦa finanšu ieguldījumiem uzrādīta gada pārskata 
12.pielikumā. 
 
Naudas līdzekĜi 
Naudas līdzekĜu kopējā vērtība 2007.gadā palielinājās par Ls 77 512 390.  
Naudas līdzekĜu atlikums palielinājies postenī “Pamatbudžeta līdzekĜi” Ls 64 764 087 vērtībā, 
“Speciālā budžeta līdzekĜi” Ls 12 618 348 vērtībā, “Ziedojumu un dāvinājumu līdzekĜi”       
Ls 97 059 vērtībā un “Citu budžetu līdzekĜi” Ls 32 896 vērtībā. 
 
Detalizēta informācija par naudas līdzekĜu atlikumiem uzrādīta gada pārskata 17.pielikumā. 
 
Pašu kapitāls 
Pašu kapitāla vērtība 2007.gadā palielinājusies par Ls 1 022 623 859.  
 
Rezerves 
Rezervju vērtība 2007.gadā palielinājusies par Ls 91 854 326. 
Rezervju kopējā vērtība galvenokārt pieaugusi, pašvaldībām veicot ilgtermiĦa ieguldījumu 
pārvērtēšanu un pielietojot pašu kapitāla metodi finanšu ieguldījumu komercsabiedrībās 
novērtēšanā. 
 
Detalizēta informācija par pašu kapitālu un rezervēm uzrādīta gada pārskata 8.pielikumā. 
 

Pārskata gada izpildes rezultāts  
Pārskata gada izpildes rezultāts ir Ls 930 769 533, tai skaitā citi budžeta izpildes rezultātu 
ietekmējoši darījumi ir Ls (28 361 151). Pārskata gada budžeta izpildes rezultāta 
samazinājumu citu darījumu ietekmē galvenokārt veido norakstītā pārvērtēšanas rezerve no 
uzskaites izslēgtajiem pamatlīdzekĜiem.  
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Uzkrājumi 
Uzkrājumu kopējā vērtība 2007.gadā palielinājusies par Ls 835 242, kuru galvenokārt 
ietekmējusi uzkrājumu veidošana iespējamām saistībām ar tiesvedību saistītos procesos. 
 
Kreditori (norēėini par saistībām) 
Kreditoru kopējā vērtība 2007.gadā palielinājās par Ls 186 618 664. Galvenokārt saistību 
pieaugumu veido posteĦa “IlgtermiĦa aizĦēmumi” palielinājums par Ls 88 254 802. Lielākais 
ilgtermiĦa aizĦēmumu pieaugums ir Rīgas pilsētai par Ls 8 455 743, Rēzeknes pilsētai par Ls 
7 542 522, Jelgavas pilsētai par Ls 5 744 382, Jūrmalas pilsētai par Ls 5 088 064 un Cēsu 
pilsētai par Ls 4 186 721. 
Postenis “IlgtermiĦa parādi piegādātājiem un darbuzĦēmējiem” palielinājies Ls 58 154 845 
vērtībā, no tiem Rīgas pilsētai par Ls 58 152 403. Kopumā postenis „IlgtermiĦa parādi 
piegādātājiem un darbuzĦēmējiem” uz 2007.gada beigām uzrādīts Ls 99 318 698 vērtībā, no 
kuriem Ls 97 069 791 ir saistības par Dienvidu tilta būvniecības izmaksām (salīdzinoši 
2006.gadā Ls 35 526 591).  
Postenis „IlgtermiĦa nākamo periodu ieĦēmumi” palielinājies Ls 11 634 129 vērtībā. 
Lielākais ilgtermiĦa nākamo periodu ieĦēmumu palielinājums ir Ventspils pilsētai par Ls 
2 410 424, no kuriem Ls 2 000 000 ir Kultūras ministrijas ieskaitītie līdzekĜi teātra nama 
„Jūras vārti” rekonstrukcijai un attīstībai. 
Postenis „Uzkrātās saistības” uzrādīts Ls 46 726 517 vērtībā, no kuriem uzkrātās saistības 
norēėiniem ar darbiniekiem Ls 36 021 602, uzkrātās saistības procentu maksājumiem par 
aizĦēmumiem Ls 3 833 495, uzkrātās saistības norēėiniem ar piegādātājiem un 
darbuzĦēmējiem Ls 5 438 665 un pārējās uzkrātās saistības Ls 1 432 755. Kopumā postenis 
„Uzkrātās saistības” palielinājies par Ls 15 348 114, no kuriem lielākais palielinājums Rīgas 
pilsētai par izveidotajiem uzkrājumiem neizmantotajiem atvaĜinājumiem. 
Postenis „ĪstermiĦa aizĦēmumi un ilgtermiĦa aizĦēmumu īstermiĦa daĜa” palielinājies Ls 
10 575 148 vērtībā, no kuriem Rīgas pilsētai pieaudzis par Ls 3 644 639, ko veido saistības 
pret SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”. Minēto saistību īstermiĦa daĜa, pamatojoties uz noslēgtajām 
papildvienošanām dzēsta jau 2007. gadā. Nākotnes saistības pret SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” 
uzskaitītas zembilancē. 
 
Atbilstoši ekonomiskajai būtībai Rīgas dome atzīst saistības par izpildītajiem būvdarbiem un 
visā finansējuma modeĜa darbības gaitā atzīst katra perioda finansējuma nodrošināšanas jeb 
procentu izmaksas ieĦēmumu un izmaksu pārskatā. Finansējuma modelis paredz fiksētu 
procenta likmi visā finanšu modeĜa darbības laikā. ĥemot vērā, ka Rīgas dome maksā 
atlīdzību par aizdevumu no brīža, kad finansējums tiek ieskaitīts pilnsabiedrības “Dienvidu 
tilts” darījumu kontā, faktiskā Rīgas domes procentu likme ir augstākā. No pilsētas mijmaiĦas 
līguma izrietošās finanšu instrumenta – nākotnes (Forward) darījumu virknes patiesā vērtība ir 
nulle, jo finansējuma modelis paredz gan fiksētu valūtas maiĦas kursu, gan fiksētu procentu 
likmi 6,31% apmērā modeĜa darbības laikā. 
Atvasinātie finanšu instrumenti sākotnēji atzīti to patiesajā vērtībā atvasinātā instrumenta 
līguma noslēgšanas dienā. Turpmāk tos pārvērtē patiesajā vērtībā, patieso vērtību nosakot 
atbilstoši kotētām tirgus cenām vai diskontētās naudas plūsmas modeĜiem. Atvasinātie līgumi 
uzrādīti kā aktīvi, ja to patiesā vērtība ir pozitīva, un kā saistības, ja to patiesā vērtība ir 
negatīva. IzmaiĦas atvasināto finanšu instrumentu patiesajā vērtībā tiek atzītas kā budžeta 
izpildes rezultāta palielinājums vai samazinājums. 
 
Detalizēta informācija par kreditoriem uzrādīta gada pārskata 6.pielikumā un 14.pielikumā. 
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Zembilance 
Zembilances kopējā vērtība 2007.gadā palielinājusies par Ls 456 058 855. Pieauguma lielāko 
daĜu Ls 333 482 867 vērtībā veido posteĦa “Nākotnes saistības” palielinājums Rīgas pilsētai 
par Pilnsabiedrības „Dienvidu tilts” tilta būvniecības nākotnes maksājumiem un piesaistītā 
finansējuma nākotnes procentu maksājumiem. 
 
Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkuma pielikumi 
Paskaidrojumi pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam uzrādīti 
gada pārskata 4., 6., 8., 10., 12., 14. un 17.pielikumā. 
 
 
30.06.2008. 
3701 
Irēna Šuksta 
67094210, irena.suksta@kase.gov.lv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


