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Skaidrojums par pašvaldību budžeta izpildi 
 

Pārskatā par pašvaldību konsolidētā budžeta izpildi uzrādīta pašvaldību budžetu izpilde 
2007.gadā. Pārskats sagatavots pēc naudas plūsmas principa un tajā apkopoti dati par pārskata 
gada ieĦēmumiem, 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 
ieĦēmumu un izdevumu posteĦus, 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 norēėini (ieĦēmumi/ izdevumi) – Ls 125 679 762,  
- pašvaldību iemaksas Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā (ieĦēmumi/ izdevumi) 

–  Ls 70 849 061, 
• speciālajā budžetā: 

- pašvaldību budžetu savstarpējie norēėini (ieĦēmumi/ izdevumi) – Ls 28 985 943, 
• savstarpējie aizdevumi/ aizĦēmumi (finansēšana): 

- starp pašvaldības budžeta veidiem – Ls 45 302, 
- starp pašvaldībām – Ls 18 615. 

• nodrošinot vienotu pieeju valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskatiem, pašvaldību 
pamatbudžeta un speciālā budžeta ieĦēmumi koriăēti privatizācijas ieĦēmumu daĜā - Ls 
22 537 672 un tie uzrādīti finansēšanā.  

 
 
Pašvaldību budžeta izpilde 2007.gadā 

2007. gadā pašvaldību konsolidētā budžeta ieĦēmumi (ieskaitot ieĦēmumus no 
ziedojumiem un dāvinājumiem) bija 1 432,4 milj. latu, kas salīdzinājumā ar 2006. gadu ir par 
38,7 % vairāk. Savukārt izdevumi 2007. gadā bija 1 457,5 milj. latu, kas ir par 40 % vairāk nekā 
2006. gadā. 

Pašvaldību konsolidētā budžeta finansiālais deficīts 2007. gadā bija 25,7 milj. latu, kas 
salīdzinājumā ar 2006. gadu ir par 19 milj. latu mazāks, jo 2006.gadā bija finansiālais deficīts         
6 milj. latu apmērā. 

 

Pašvaldību pamatbudžeta izpilde 

2007. gadā pašvaldību pamatbudžeta ieĦēmumi bija 1 524,4 milj. latu, bet izdevumi -        
1 542,1  milj. latu. Pašvaldību pamatbudžeta ieĦēmumi salīdzinājumā ar 2006. gadu ir 
palielinājušies par 37,8 %, bet izdevumi  — par 39,2 %. Pašvaldību pamatbudžeta finansiālā 
bilance bija negatīva 25,1 milj. latu, savukārt 2006. gadā bija finansiālā bilance bija (6) milj latu 
apmērā. 

212 pašvaldībās izveidojās negatīva finansiālā bilance, kas kopumā sasniedza  72.5 milj. 
latus. Lielākā negatīvā finansiālā bilance bija Jūrmalas pilsētai (-6 412 398), Jelgavas pilsētai –                
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(-5 030 089). 19 pašvaldībās negatīvā finansiālā bilance bija robežās no 1 milj. latu līdz 3,7 milj. 
latu, bet 68 pašvaldībās tā bija robežās no 100 tūkst. latu līdz 1 milj. latu. 

Veiksmīgi 2007.gadu ar pozitīvu finansiālo bilanci pabeigušas Rīgas pilsēta – 12 406 131, 
Liepājas pilsēta – 3 235 419,  Mārupes pagasts – 1 531 079, Ēdoles pagasts – 1 348 058. 
2007.gadā ar pamatbudžeta pozitīvu finansiālo bilanci robežās no 100 000 līdz 900 000 latiem ir 
bijis 135 pašvaldībās.  

Pašvaldību pamatbudžeta nodokĜu ieĦēmumi 2007. gadā bija 782,7 milj. latu, kas ir par 
219,3 milj. latu jeb 38,9 % vairāk nekā 2006. gadā. Proporcionāli lielākā nodokĜu ieĦēmumu daĜa 
bija iedzīvotāju ienākuma nodokĜa ieĦēmumi, kas pašvaldību budžetā 2007. gadā bija 701 milj. 
latu, kas ir par 209,1 milj. latu jeb 42,5 % vairāk salīdzinājumā ar 2006. gadu. Viens no 
galvenajiem iedzīvotāju ienākuma nodokĜa ieĦēmumu pieaugumu veicinošiem faktoriem ir 
strādājošo vidējās bruto darba samaksas pieaugums.  

Nekustamā īpašuma nodokĜa ieĦēmumi (ieskaitot parādu maksājumus) 2007. gadā bija 
74,3 milj. latu. 2007. gadā ieĦēmumi no nekustamā īpašuma nodokĜa bija par 7,8 milj. latu jeb 
11,9 % vairāk nekā 2006. gadā. Kārtējā saimnieciskā gada nekustamā īpašuma nodokĜa ieĦēmumi 
par zemi 2007. gadā bija 29,5 milj. latu, kas ir par 0,2 milj. latu jeb 0.68 % vairāk nekā 
2006.gadā. Kārtējā saimnieciskā gada nekustamā īpašuma nodokĜa ieĦēmumi par ēkām un būvēm 
2007.gadā veidoja 44,7 milj. latu, kas ir par 7,8 milj. latu jeb 21,1 % vairāk nekā 2006. gadā. 
Kopējie nekustamā īpašuma nodokĜa parādu maksājumi 2007. gadā veidoja 3,3 milj. latu, kas ir 
par 0,01 milj. latu jeb 0.3 % vairāk nekā 2006. gadā. 

Pašvaldību pamatbudžeta nenodokĜu ieĦēmumi 2007. gadā bija 39,6 milj. latu, kas ir par 
9,3 milj. jeb 19 % mazāk nekā 2006. gadā. Lielākie pašvaldību pamatbudžeta nenodokĜu 
ieĦēmumi bija  ieĦēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 14,5 milj. latu. 

Pašvaldību pamatbudžeta ieĦēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 2007. gadā veidoja 
2,4 milj. latu, kas ir par 5,8 milj. latu jeb 70,7 % mazāk nekā 2006. gadā. Ārvalstu finanšu 
palīdzības ieĦēmumos ir iekĜauti tiešie maksājumi no ārvalstīm. 

Pašvaldību pamatbudžeta ieĦēmumi no maksājumiem par budžeta iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem 2007. gadā bija 94,8 milj. latu, tai skaitā  ieĦēmumi par dzīvokĜu un 
komunālajiem pakalpojumiem 15,2 milj.latu, ieĦēmumi no nomas un īres 12,6 milj latu un no 
maksas par izglītības pakalpojumiem 11,5 milj latu. Pašu ieĦēmumi salīdzinājumā ar 2006. gadu 
ir palielinājušies par 35,6 milj. latu jeb 60 %. 

Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi 2007. gadā pieauguši par 39 % jeb 434 milj. latu un 
bija 1 542 milj. lati. Proporcionāli lielākie izdevumi saistīti ar izglītības funkcijas izdevumiem, 
kuriem tērēti 640,7 milj. latu jeb 41,5 % no pašvaldību pamatbudžeta izdevumiem. 

Pašvaldību pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi 2007. gadā bija 1 226,6 milj. latu, kas ir 
par 302,9 milj. latu jeb 32,8 % vairāk nekā 2006. gadā. Lielāko izdevumu daĜu uzturēšanas 
izdevumos veidoja izdevumi atlīdzībai, kas 2007. gadā bija 608,7milj. latu jeb 68,3 % no 
kārtējiem izdevumiem un 49,6 % no uzturēšanas izdevumiem. Salīdzinot ar 2006. gadu, izdevumi 
atlīdzībai ir palielinājušies par 248,4 milj. latu jeb 68,9 %. 2007.gada atlīdzībā iekĜauti darba 
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas 124 milj. latu apmērā. 
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Izdevumi kapitālieguldījumiem 2007. gadā salīdzinājumā ar 2006. gadu ir palielinājušies 
par 71 % un bija 315,4 milj. latu, kas no kopējiem izdevumiem ir 20%. 

Pašvaldību līdzekĜi 2007.gadā ieguldīti akcijās vai līdzdalībā komersantu kapitālā 21 milj. 
latu apmērā. Lai segtu negatīvo finansiālo bilanci un realizētu lielus projektus pašvaldības 
2007.gadā ir aizĦēmušās 103,4 milj.latu.  
 
Pašvaldību speciālā budžeta izpilde 

2007. gadā pašvaldību speciālā budžeta ieĦēmumi bija 156 milj. latu, bet izdevumi -  
52,2 milj. latu. Pašvaldību speciālā budžeta finansiālā bilance bija pozitīva 15,1 milj. latu, 
savukārt 2006. gadā bija finansiālā bilance bija pozitīva 22,5 milj latu apmērā. 

144 pašvaldībās izveidojās negatīva speciālā budžeta finansiālā bilance, kas kopumā 
sasniedza 4,3 milj. latus. Lielākā negatīvā finansiālā bilance bija Ventspils pilsētai (-1 584 255), 3 
pašvaldībās negatīvā finansiālā bilance bija robežās no 100 tūkst. latu līdz 850 tūkst. latu. Lielākā 
pozitīvā speciālā budžeta finansiālā bilance bija Rīgas pilsētai  - 8 154 655, Jelgavas pilsētai -      
1 542 679 latu apmērā. 16 pašvaldības speciālā budžeta pozitīvu finansiālo bilanci uzrādīja 
robežās no 100 tūkst latu līdz 968 tūkst latu. 

2007. gadā ieĦēmumi pašvaldību speciālajā budžetā (ieskaitot ziedojumus un 
dāvinājumus) bija 156 milj. latu un salīdzinot ar 2006. gadu tie ir palielinājušies par 44,9 milj. 
latu jeb 40 %. Lielāko pašvaldību speciālā budžeta ieĦēmumu daĜu veido AutoceĜu fonda 
ieĦēmumi kurā no valsts budžeta saĦemts 67,2milj. latu. Savstarpēji starp pašvaldībām speciālā 
budžetā saĦemti 102,6 milj. latu.  Speciālā budžetā uzskaitītie maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieĦēmumi bija 16,2 milj. latu apmērā, bet privatizācijas ieĦēmumi 22 milj.latu apmērā. 

2007. gadā pašvaldību speciālā budžeta izdevumi (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus) 
salīdzinājumā ar 2006. gadu ir palielinājušies par 140,9 milj. latu jeb 60 % un bija 52,2 milj. latu. 
Izdevumu palielinājumu 2007. gadā salīdzinājumā ar 2006. gadu ietekmēja gan uzturēšanas 
izdevumu palielinājums par 33 milj. latu jeb 59 procentiem, gan kapitālo izdevumu palielinājums 
par 18,9 milj. jeb 55,3 %. Proporcionāli lielāko pašvaldību speciālo budžetu izdevumu daĜu 49 % 
veido ekonomiskās darbības funkcijas nodrošināšana. Šie izdevumi 2007.gadā bija 69,6 milj. 
latu. Otra lielākā pašvaldību speciālo budžetu izdevumu daĜa 14 % ir saistīta ar izdevumiem 
pašvaldības teritoriju un mājokĜu apsaimniekošanai. Šie izdevumi 2007.gadā bija 20,3 milj. latu. 
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