Skaidrojums pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču
kopsavilkumam
Vispārējie principi
Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes
Atbilstoši “Likumam par budžetu un finanšu vadību” saņemti un apkopoti 553 pašvaldību
2006.gada pārskati.
Pašvaldību, pašvaldību budžeta iestāžu (turpmāk tekstā – pašvaldību) gada pārskati sagatavoti
atbilstoši LR likumiem “Par grāmatvedību”, “Likums par budžetu un finanšu vadību”,
Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.446 “Valsts un pašvaldību budžeta
iestāžu gada pārskatu sagatavošanas kārtību”, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra
noteikumiem Nr.867 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un
turpinājumā aprakstītajām grāmatvedības politikām.
2006.gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar uzkrāšanas un darbības turpināšanas principiem.
Lai nodrošinātu bilances posteņu salīdzināmību, vairāki bilances posteņi ir pārklasificēti.
Strukturālās izmaiņas
2006.gadā Madonas rajona Ērgļu pagasts, Jumurdas pagasts un Sausnējas pagasts apvienojās
Ērgļu novadā, Valmieras rajona Matīšu pagasts un Vecates pagasts apvienojās Burtnieku
novadā, iesniedzot vienotus 2006.gada pārskatus. Administratīvo teritoriju un teritoriālo
vienību klasifikatora nosaukumu mainījuši: Jelgavas rajona Valgundes pagasts uz Valgundes
novadu, Rīgas rajona Inčukalna pagasts uz Inčukalna novadu, Rīgas rajona Sējas pagasts uz
Sējas novadu, Tukuma rajona Lapmežciema pagasts uz Lapmežciema novadu.
Naudas vienība
Pašvaldību kopsavilkuma finanšu pārskatā par vērtības mēru lietota Latvijas Republikas
naudas vienība lats (Ls). Finanšu pārskatos uzrādītie finanšu dati ir noapaļoti līdz veseliem
latiem.
Konsolidācijas principi
Sagatavojot pašvaldību kopsavilkuma finanšu pārskatu, izslēgti darījumi, kuri notikuši starp
pārskatā iekļautajām pašvaldību budžeta iestādēm.
Ārvalstu valūtu pārvērtēšana
Monetārie aktīvi un saistības ārvalstu valūtās pārrēķināti latos pēc Latvijas Bankas oficiāli
noteiktā ārvalstu valūtas kursa pārskata gada pēdējā dienā.
Valūtas kursa starpības, kuras radušās valūtas norēķinu rezultātā, kā arī aktīvu un saistību
uzskaitē pielietojot valūtas kursus, kuri atšķiras no sākotnēji darījumu uzskaitei izmantotajiem
valūtas kursiem, atzītas ieņēmumu un izdevumu pārskatā.
Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi (latos)
Valūta
31.12.2006.
31.12.2005.
EUR
0.702804
0.702804
USD
0.536000
0.593000
DKK
0.094300
0.094200
GBP
1.048000
1.021000
SEK
0.077800
0.074700
Aplēšu izmantošana
Sagatavojot finanšu pārskatu, ņemtas vērā aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē atsevišķus
bilances un ieņēmumu vai izdevumu aprēķina posteņu atlikumus, kā arī iespējamo saistību
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apmēru. Nākotnes notikumi var ietekmēt pieņēmumus, pamatojoties uz kuriem veiktas
attiecīgās aplēses. Aplēšu izmaiņu ietekme uzrādīta finanšu pārskatos.
Uzskaites un novērtēšanas metodes
Nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi ir uzrādīti kā ilgtermiņa ieguldījumi, kas neparādās lietiskā veidā,
bet pārsvarā ir tikai tiesības. Nemateriālo ieguldījumu sastāvā uzskaitītas tikai par atlīdzību
iegūtās tiesības.
Nemateriālie ieguldījumi amortizēti aktīva lietderīgās lietošanas laikā, izmantojot lineāro
metodi. Nemateriālie ieguldījumi uzskaitīti to sākotnējā vērtībā, atskaitot uzkrāto amortizāciju
un vērtības samazinājumu.
Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļi uzskaitīti to sākotnējā vērtība, atskaitot uzkrāto nolietojumu un vērtības
samazinājumu. Pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts pēc lineārās metodes atbilstoši Ministru
kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.440 “Noteikumi par budžeta iestāžu
pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem”.
Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām pašvaldības ir uzskaitījušas Zemesgrāmatā reģistrētās un
pašvaldībai piekrītošās zemes. Piekrītošās zemes uzskaitītas atbilstoši to kadastrālajai vērtībai
pārskata sagatavošanas dienā.
Pārskata gadā atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.440
“Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas
nosacījumiem” pašvaldības pārskatījušas pamatlīdzekļu klasifikāciju un lietderīgās lietošanas
laikus, piemērojot attiecīgās nolietojuma likmes.
Zemei, bioloģiskajiem aktīviem, kultūras un dabas pieminekļiem, mākslas priekšmetiem un
citām kultūrvēsturiskajām vērtībām nolietojums netiek rēķināts.
Likvidētie, atsavinātie vai iznīcinātie ilgtermiņa ieguldījumi izslēgti no uzskaites, atzīstot
attiecīgos izdevumus.
Nomātos pamatlīdzekļus bilancē neuzrāda. Šādus aktīvus ietver zembilancē. Nomas
maksājumus atzīst izdevumos saskaņā 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 pārņēma no Rīgas
brīvostas pārvaldes no brīvostas teritorijas izslēgtos uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda
reģistrētos zemes gabalus. Līdz minēto zemes gabalu pārņemšanai atbilstoši 1994.gada
19.jūlija “Likuma par ostām” 5.punktam minētie zemes gabali bija nodoti Rīgas Brīvostas
pārvaldes valdījumā ar tiesībām tās īrēt vai iznomāt, apgrūtināt to ar servitūtiem ēku un būvju,
virszemes un pazemes komunikāciju celtniecībai vai citas saimnieciskās darbības veikšanai, it
sevišķi attiecībā uz nolietojuma vai būvlietojuma tiesībām. Rīgas Brīvostas pārvalde šajos
darījumos rīkojās zemes īpašnieka vārdā.
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi un aizdevumi
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi ir uzskaitīti pēc izmaksu un pašu kapitāla metodes. 2006.gadā
pēc pašu kapitāla metodes uzskaitīti 81,6% un pēc izmaksu metodes 18,4% ilgtermiņa finanšu
ieguldījumu.
Atsevišķi ir uzrādīta līdzdalība radniecīgo uzņēmumu (kapitālsabiedrību) kapitālos un
līdzdalība asociēto uzņēmumu (kapitālsabiedrību) kapitālos, kā arī aizdevumi attiecīgajiem
uzņēmumiem (kapitālsabiedrībām).
Gada beigās aprēķināti, pārgrāmatoti un atsevišķi norādīti finanšu ieguldījumi, kuru termiņš
nepārsniedz gadu no bilances datuma. Finanšu ieguldījumi, kurus iespējams realizēt jebkurā
laikā un kurus plāno realizēt nākamo 12 mēnešu laikā, norādīti kā īstermiņa finanšu
ieguldījumi.
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Krājumi
Krājumos norādīti īstermiņa 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 ilgtermiņa ieguldījumi.
Krājumi uzskaitīti iegādes (izmaksu) vērtībā. Krājumu novērtēšanai piemērotas vidējo svērto
cenu vai “pirmais iekšā – pirmais ārā” (FIFO) metodes.
Norēķini par prasībām (debitori)
Pašvaldības šajā kontu grupā atspoguļo visus norēķinus ar debitoriem – juridisko un fizisko
personu īstermiņa parādus, kuri atmaksājami viena gada laikā. Debitoru parādu atlikumi
saskaņoti, noformējot un apstiprinot savstarpējos norēķinu salīdzināšanās aktus.
Debitoru parādi bilancē norādīti neto vērtībā, kas aprēķināta, no debitoru uzskaites vērtības
atskaitot nedrošajiem (šaubīgajiem) parādiem izveidotos speciālos uzkrājumus.
Atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.867 “Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” prasībām uzkrājumi nedrošiem (šaubīgiem)
parādiem veidoti gadījumos, ja šo debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma.
Nākamo periodu izdevumi
Nākamo periodu izdevumos uzrādītas faktiskās izmaksas, kas attiecas uz nākamajiem
periodiem, samaksātie avansi par pakalpojumiem un projektiem. Nākamo periodu izdevumi
iekļauti attiecīgā perioda izdevumos pēc uzkrāšanas principa, parasti, kad pašvaldība ir
saņēmusi pakalpojumu.
Saņemtie rēķini par priekšapmaksām līdz apmaksas dienai uzrādīti kā zembilances saistības.
Īstermiņa finanšu ieguldījumi
Īstermiņa finanšu ieguldījumi uzrādīti kā ieguldījumi, kurus iespējams realizēt jebkurā laikā
un kurus paredzēts paturēt ne ilgāk par gadu, kā arī ilgtermiņa finanšu ieguldījumi, kurus
paredzēts pārdot un kuri pārklasificēti par īstermiņa ieguldījumiem.
Naudas līdzekļi
Pašvaldību naudas līdzekļus veido nauda kasē un norēķinu kontos bankās.
Pašu kapitāls
Atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.867 “Kārtība, kādā
budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” prasībām pašvaldības līdz 2006.gada
31.decembrim kontu “Budžeta iestāžu pamatlīdzekļu fonds” un “Valsts (pašvaldības)
pamatkapitāls (līdzdalības kapitāls)” atlikumus pārgrāmatoja uz iepriekšējā pārskata gada
budžeta izpildes rezultātu. Fondu sastāvā bija norādīti budžeta iestāžu pamatlīdzekļu fonda un
valsts (pašvaldības) pamatkapitāla (līdzdalības kapitāla) atlikumi līdz to iekļaušanai
iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultātā 2006.gadā.
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve veidota no ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšanas
rezultātā radītā vērtības palielinājuma.
Pārējās rezerves atzītas, ja finanšu ieguldījumi novērtēti saskaņā ar pašu kapitāla metodi un
kapitālsabiedrībai pašu kapitālā ir tādas izmaiņas, kuras nav norādītas šīs komercsabrības
peļņas un zaudējumu aprēķinā.
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts un pārskata gada budžeta izpildes
rezultāts uzrādīti sadalījumā pa budžetu veidiem.
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Uzkrājumi
Pašvaldības atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.867
“Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un saskaņā 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.
Pārskatos par 2006.gadu pašu kapitāla kopsummā iekļauta arī izveidoto uzkrājumu vērtība.
Norēķini par saistībām (kreditori)
Kreditori ir uzrādīti kā pašvaldības pašreizējās saistības (pienākumi), kuras radušās pagātnes
notikumu (darījumu) rezultātā un kuru apmaksai pašvaldībai vajadzēs lietot tās resursus.
Kreditoru parādi saskaņoti, noformējot un apstiprinot savstarpējo norēķinu salīdzināšanās
aktus. Atsevišķi uzrādītas ilgtermiņa un īstermiņa saistības.
Uzkrātās saistības
Uzkrātās saistības atzītas, ja saistību lielums un apmaksas termiņi ir samērā precīzi
aprēķināmi un nenoteiktības pakāpe ir daudz mazāka nekā uzkrājumiem. Uzkrāto saistību
vērtība noteikta saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, tāmēm vai pēc iepriekšējās pieredzes par
izdevumu apjomu.
Nākamo periodu ieņēmumi
Nākamo periodu ieņēmumos uzskaitīta saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība, saņemtais
finansiālais atbalsts un saņemtie ziedojumi un dāvinājumi, ja saskaņā ar dāvinājuma vai pušu
vienošanās līguma nosacījumiem:
- saņemtie līdzekļi paredzēti ilgtermiņa ieguldījuma objekta (ar ierobežotu lietošanas
laiku) iegādei, izveidošanai vai būvniecībai;
- saņemtie līdzekļi tiks izlietoti tikai nākamajos pārskata gados;
- nosacījumu neizpildes gadījumā saņemtie līdzekļi nākamajos gados jāatmaksā.
Nākamo periodu ieņēmumos sākotnēji uzskaitītā saņemtās finanšu palīdzības vai finansiālā
atbalsta vērtība iekļauta attiecīgo pārskata periodu ieņēmumos atbilstoši ilgtermiņa
ieguldījuma kārtējā gada nolietojuma un vērtības norakstījumu summām vai to daļām, vai
pakāpeniski nosacījumu izpildes laikā.
Ieņēmumi, kas saņemti pirms pārskata perioda bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem
pārskata periodiem, norādīti kā nākamo periodu ieņēmumi. Nākamo periodu ieņēmumi
iekļauti ieņēmumu un izdevumu pārskatā pēc uzkrāšanas principa, ieņēmumus atzīstot
periodā, uz kuru tie attiecas.
Ieņēmumi
Budžeta ieņēmumus veido saskaņā ar nodokļu likumiem iekasētie vai saņemtie nodokļu,
valsts un pašvaldību nodevu un citi maksājumi budžetos, kā arī pašvaldības ieņēmumi no
sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
Soda naudu un nokavējuma naudas ieņēmumus atzītas naudas saņemšanas dienā.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa, dabas resursu nodokļa un azartspēļu nodokļa ieņēmumi atzīti
pēc naudas saņemšanas principa atbilstoši to administrēšanas metodēm, kuras veic Valsts
Ieņēmumu dienests.
Ieņēmumi, izņemot minētos nodokļus, atzīti pēc uzkrāšanas principa periodā, kad tie radušies,
neatkarīgi no naudas saņemšanas.
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Saņemtie dāvinājumi, ziedojumi un mantojumi uzskaitīti attiecīgajā aktīvu grupā, atzīstot
ieņēmumus no dāvinājumiem un ziedojumiem tādā vērtībā, kādā novērtēti attiecīgie
dāvinājumi, ziedojumi vai mantojumi.
Izdevumi
Pašvaldību budžeta izdevumi ir uzrādīti atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 1.marta
noteikumiem Nr.155 “Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstošu
ekonomiskajām kategorijām” un Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumiem Nr.106
“Noteikumi par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”.
Izdevumi atzīti pēc uzkrāšanas principa periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no naudas
samaksas.
Paskaidrojumi bilances posteņiem
Bilances posteņu pārklasifikācija
Bilances postenis
Izejvielas un materiāli

Citu budžetu līdzekļu konti

Īpašu norēķinu formu konti

Pārējie naudas līdzekļi

PAŠU KAPITĀLS
Norēķini par aizņēmumiem un saistībām
t.sk. īstermiņa
Norēķini par saņemtajiem avansiem
t.sk. īstermiņa

Pārklasificētā
Piezīmes
summa
17 788 Vecumnieku pag., Ogre, Līvāni, Carnikavas
nov., Tukuma raj. padome, Tukums uzrādīts degvielas kartes atlikums; Viļaka uzrādīta dāvanu karte, Jelgava- uzrādītas
biļetes.
16 618 Daugavpils raj. padome – uzrādīta klientu
nauda (Višķu soc.aprūpes centrs,
soc.pakalpojumu centrs “Pīlādzis”), Jūrmala
- uzrādīts finansējums SIA Slokas slimnīcai,
Liepāja – uzrādīts Sociālās aprūpes daļas
kontu atlikums (neizņemtie pabalsti),
Ventspils - uzrādīta drošības nauda par
konkursiem.
-7 784 Vecumnieku pag., Ogre, Līvāni, Carnikavas
nov., Tukuma raj. padome, Tukums uzrādīts degvielas kartes atlikums.
-26 622 Viļaka -uzrādīta dāvanu karte, Jelgava uzrādītas biļetes, Daugavpils raj. padome uzrādīta klientu nauda (Višķu soc.aprūpes
centrs, soc.pakalpojumu centrs “Pīlādzis”),
Jūrmala - uzrādīts finansējums SIA Slokas
slimnīcai, Liepāja - uzrādīts Sociālās
aprūpes daļas kontu atlikums (neizņemtie
pabalsti), Ventspils - uzrādīta drošības
nauda par konkursiem.
-251 563 Stalbes pagasts, Ābeļu pagasts, Cēsis uzrādītas uzkrātās saistības
(atvaļinājumiem).
-35 596 Cēsis un Iecavas novads - uzrādīti uzkrātie
procentu maksājumi.
287 159 Stalbes pagasts, Ābeļu pagasts, Cēsis uzrādītas uzkrātās saistības
(atvaļinājumiem);
Cēsis un Iecavas novads - uzrādīti uzkrātie
procentu maksājumi.
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Nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālo ieguldījumu kopējā vērtība 2006.gadā palielinājusies par Ls 3 825 468.
Rādītāji
Nemateriālie ieguldījumi
1.Pētniecības un uzņēmumu attīstības
izmaksas
2. Koncesijas, patenti, licences, tirdzniecības
zīmes un līdzīgas tiesības, datorprogrammas
t.sk. datorprogrammas
3. Pārējie nemateriālie aktīvi (ieguldījumi)
4. Avansa maksājumi par nemateriālajiem
ieguldījumiem

uz 31.12.2006.

uz 31.12.2005.

Izmaiņas

11 347 686

7 522 218

3 825 468

1 674 928

1 164 790

510 138

6 228 052

4 818 626

1 409 426

3 141 726

2 483 414

658 312

2 231 948

623 000

1 608 948

1 212 758

915 802

296 956

Nemateriālo ieguldījumu grupa “Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas
tiesības” palielinājusies Ls 1 409 426 vērtībā, no kuras lielākais palielinājums Rīgas pilsētai
Ls 493 196 vērtībā, savukārt samazinājumu Ls 601 266 vērtībā veido Ventspils pilsētas
projekta “e-Ventspils” ietvaros iegādātās programmatūras un licenču amortizācija.
“Pārējie nemateriālie ieguldījumi” palielinājušies Ls 1 608 948 vērtībā, no kuriem
palielinājums Rīgas pilsētai par Ls 1 495 156.
Pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu kopējā vērtība 2006.gadā palielinājusies par Ls 359 843 105.
Bilances postenis
Pamatlīdzekļi
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie
stādījumi
dzīvojamās ēkas
nedzīvojamās ēkas
citas celtnes un būves, tilti, izbūves
ceļi
zeme
kultivētie aktīvi un stādījumi
meži
pārējais nekustamais īpašums
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
3. Pārējie pamatlīdzekļi
transporta līdzekļi
saimnieciskie pamatlīdzekļi
bibliotēku fondi
dārgakmeņi un dārgmetālu izstrādājumi
antīkie un citi mākslas priekšmeti
pārējie pamatlīdzekļi
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto
celtniecības objektu izmaksas
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

uz 31.12.2006.

uz 31.12.2005.

Izmaiņas

2 042 316 084

1 682 472 979 359 843 105

1 776 813 566

1 532 613 367 244 200 199

137 733 428
364 511 471
382 460 014
508 979 078
354 504 458
3 299 970
6 649 977
18 675 170
143 903 95
92 761 245
11 008 120
164 099 26
27 586 865
3 503
1 295 023
36 457 808

157 822 824 -20 089 396
308 059 979 56 451 492
221 513 260 160 946 754
467 210 189 41 768 889
341 019 690 13 484 768
3 203 817
96 153
7 454 037
-804 060
26 329 571 -7 654 401
24 542 578 -10 152 183
57 796 691 34 964 554
8 343 456
2 664 664
11 866 747
4 543 179
25 390 397
2 196 468
294
3 209
1 264 708
30 315
10 931 089 25 526 719

136 817 625

60 620 489

76 197 136

21 533 253

6 899 854

14 633 399
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Pieauguma tendence skaidrojama ar to, ka turpinās zemes, ceļu un tiltu novērtēšana saskaņā ar
Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.440 “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 “Citas celtnes un būves, tilti, izbūves” pieaugums Ls 160 946 754 vērtībā, kas saistīts
ar pamatlīdzekļu iegādes pieaugumu un posteņa “Ceļi” pārvietošanu uz posteni “Citas celtnes
un būves, tilti, izbūves”. Liepājas pilsēta uz posteni “Citas celtnes un būves, tilti, izbūves”
pārvietojusi ceļus Ls 84 727 208 vērtībā.
Posteņa “Dzīvojamās ēkas” samazinājuma Ls 20 089 396 vērtībā iekļauti 2006.gadā no
bilances izslēgtā Rīgas pilsētas privatizējamo platību vērtība Ls 34 585 553, kas iekļauj arī
aplēsto īpašumu koplietošanas daļu, kas attiecināma uz paātrinātās privatizācijas procesā
privatizēto dzīvokļu vērtību 2006.gada 31.decembrī. Kopā 2006.gadā no Rīgas pilsētas
bilances ir izslēgta īpašuma koplietošanas vērtība Ls 7 765 723 apjomā. Minētā summa ietver
visu līdz 2006.gada 31.decembrim privatizēto dzīvokļu attiecināmo īpašumu koplietošanas
platību uzskaites vērtību, no kuras Ls 5 740 129 ir attiecināmi uz iepriekšējiem pārskata
periodiem. Šis samazinājums ir uzrādīts Rīgas pilsētas 2006.gada pārskatā.
Postenis “Ceļi” kopumā palielinājies Ls 41 768 889 vērtībā, lielāko pieaugumu Ls 12 729 568
veido Daugavpils pilsētas 2006.gadā veiktā ceļu pārvērtēšana.
Posteņa “Pārējie pamatlīdzekļi” pieauguma Ls 34 964 554 vērtībā lielāko palielinājumu veido
pieaugums Riebiņu novadam par uzskaitē ņemtajiem pazemes aktīviem (karjeriem)
Ls 9 740 370 vērtībā un Rīgas pilsētai par Ls 7 891 205, kas saistīts ar tehnoloģisko iekārtu un
mašīnu pārvietošanu uz posteni “Pārējie pamatlīdzekļi”.
Postenis “Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas” 2006.gadā
palielinājies Ls 76 197 136 vērtībā. Nepabeigto celtniecības izmaksu sastāvā iekļautas
Dienvidu tilta 1.kārtas Rīgā būvniecības izmaksas Ls 44 869 806 vērtībā.
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu kopējā vērtība 2006.gadā palielinājusies par Ls 17 025 776.
Postenis “Līdzdalība radniecīgo uzņēmuma kapitālā” palielinājies Ls 24 113 856 vērtībā.
Finanšu ieguldījumu palielinājuma Ls 10 061 541 vērtībā lielāko daļu veido Rīgas pilsētas
ieguldījumi SIA “Rīgas nami”, SIA “Getliņi EKO”, SIA “Rīgas ūdens”. Līdzdalību
radniecīgo uzņēmumu kapitālā ievērojami palielinājušas arī Ventspils pilsēta, veicot
ieguldījumus PSIA “Pārventas siltums”, PSIA “Ventspils siltums” un SIA “Olimpiskais
centrs “Ventspils””, Jelgavas pilsēta, veicot ieguldījumus SIA “Jelgavas autobusu parks” un
Jūrmalas pilsēta, veicot ieguldījumus SIA “Bulduru slimnīca”.
Postenis “Līdzdalība asociēto uzņēmuma kapitālā” palielinājās Ls 3 141 512 vērtībā, no kuras
lielāko palielinājuma daļu Ls 1 346 697 vērtībā veido Rīgas pilsētas ieguldījumu
pārvērtēšana.
Postenis “Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem” samazinājās Ls 16 375 079 vērtībā, tai
skaitā Rīgas pilsētas aizdevumi samazinājās Ls 14 323 738 vērtībā. Aizdevumi
samazinājušies līdz ar Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas piešķirto un
Finanšu ministrijas pārjaunoto aizdevumu Rīgas domei pārfinansēšanu, kas izlietoti Cieto
sadzīves atkritumu projekta un Sabiedriskā transporta attīstības projekta realizācijai, kā arī
aizdevuma samazinājumu un ieguldījumu veikšanu SIA “Getliņi EKO” kapitālā.
Postenis “Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi” palielinājās Ls 6 640 552 vērtībā, tai skaitā
Ventspils pilsētai palielinājums Ls 6 544 843 vērtībā, kas saistīts ar Ventspils Brīvostas
pārvaldei nodotajiem pamatlīdzekļiem, tai skaitā vērtības samazinājumu par aprēķināto
nolietojumu.
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Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi Ventspils Brīvostas pārvaldē
Lai atspoguļotu darījumus pēc ekonomiskās būtības, pamatlīdzekļi, kurus Ventspils pilsētas
dome ir nodevusi Ventspils Brīvostas pārvaldei valdījumā, atspoguļoti ilgtermiņa finanšu
ieguldījumu sastāvā .
Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām”14.panta 2.daļas 3.punktā noteiktajām tiesībām
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, ņemot vērā
Ventspils pilsētas domes lēmumus, 2004.gadā noslēgts līgums, kas nosaka “Valdītāja” Ventspils brīvostas pārvaldes tiesības un pienākumus. Tas paredz, ka:
- ilgtermiņa ieguldījumi uzturami kārtībā par Ventspils Brīvostas pārvaldes līdzekļiem,
atbilstoši “Īpašnieka” – Ventspils pilsētas pašvaldības apstiprinātam budžetam;
- pēc “Īpašnieka” pieprasījuma (reizi ceturksnī) “Valdītājam” jāsniedz aktualizēta
informācija par valdījumā esošo ieguldījumu kustību, saskaņā ar kuru pašvaldība
attiecīgi veic palielinājumu vai samazinājumu ilgtermiņa finanšu ieguldījumam
Ventspils Brīvostas pārvaldē;
- “Valdītājs” nodotajiem ilgtermiņa ieguldījumiem piemēro nolietojuma un amortizācijas
normas, ko apstiprinājis “Īpašnieks”.
Pamatlīdzekļiem, kas nodoti Ventspils Brīvostas pārvaldei valdījumā, nolietojums aprēķināts
pēc lineārās metodes saskaņā ar Ventspils Brīvostas pārvaldes vadības un Ventspils pilsētas
pašvaldības apstiprinātajām nolietojuma normām, kas ir atšķirīgas no 2005.gada
21.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.440 “Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu
nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem” noteiktajām.
Valdījumā nodoto pamatlīdzekļu gada nolietojuma likmes ir šādas:
- ēkas un būves
1–5%
- iekārtas un mašīnas
20 – 50 %
- pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
10 – 25 %
Zeme, kas saskaņā ar LR likuma “Par ostām” prasībām nodota Ventspils Brīvostas pārvaldei
valdījumā, reģistrēta Zemesgrāmatā kā Ventspils pilsētas pašvaldības īpašums.
Ņemot vērā to, ka Ventspils Brīvostas pārvalde ir pašvaldības izveidota iestāde, visi par
iestādes līdzekļiem iegādātie pamatlīdzekļi iekļauti pašvaldības bilancē kā ilgtermiņa finanšu
ieguldījumu palielinājums.
Informācija par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem uzrādīta gada pārskata 10.pielikumā.
Krājumi
Krājumu kopējā vērtība 2006.gadā palielinājās par Ls 11 572 452.
Rādītāji
Krājumi - kopā
Izejvielas un materiāli
Materiāli mācību, zinātniskiem un citiem
mērķiem
Pārtikas produkti
Medikamenti un pārsiešanas materiāli
Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi
Kurināmais, degviela, smērvielas
Mašīnu iekārtas un rezerves daļas
Lopbarība un sēklas
Pārējie materiāli
Nepabeigtie ražojumi

uz 31.12.2006. uz 31.12.2005.

Izmaiņas

50 355 663
7 729 583

38 783 211
7 036 012

11 572 452
693 571

512 689

375 289

137 400

515 713
224 092
1 631 169
2 432 812
193 994
43 372
2 175 742
175

403 011
153 232
1 430 132
1 971 985
211 857
2 826
2 487 680
0

112 702
70 860
201 037
460 827
-17 863
40 546
-311 938
175
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Gatavie ražojumi un preces pārdošanai
Nepabeigtie pasūtījumi
Inventārs vērtībā līdz Ls 50 (ieskaitot) par
vienību un dažāda specifiska veida inventārs
Inventārs vērtībā līdz Ls 50 (ieskaitot) par
vienību
Veļa, gultas piederumi, apģērbs un apavi
Specifiskas lietošanas inventārs

15 853 752
31 667

258 297
808

15 595 455
30 859

26 740 486

31 488 094

-4 747 608

21 695 997

25 975 600

-4 279 603

4 115 926
928 563

4 972 468
540 026

-856 542
388 537

Krājumu vērtība galvenokārt palielinājusies, palielinoties postenim “Gatavie ražojumi un
preces pārdošanai” par Ls 15 595 455, tai skaitā Rīgas pilsēta apgrozāmo līdzekļu sastāvā
iekļāvusi atsavināšanai un privatizācijai paredzētos ilgtermiņa ieguldījumus Ls 13 824 448
vērtībā līdz to atsavināšanai.
Norēķini par prasībām (debitori)
Prasību (debitoru) kopējā vērtība 2006.gadā samazinājās par Ls 1 123 035.
Detalizēta informācija par prasību (debitoru) izmaiņām uzrādīta gada pārskata 4.pielikumā.
Nākamo periodu izdevumi
Nākamo periodu izdevumu kopējā vērtība 2006.gadā palielinājās par Ls 8 414 823. Jelgavas
pilsētai nākamo periodu izdevumi palielinājušies Ls 6 774 581 vērtībā, kur lielāko daļu veido
aizdevuma procentu atmaksa nākamajiem periodiem.
Īstermiņa finanšu ieguldījumi
Vērtspapīru apgrozāmo līdzekļu sastāvā un īstermiņa līdzdalības kapitālos kopējā vērtība
2006.gadā palielinājās par Ls 3 738 005, tai skaitā Rīgas pilsētai par Ls 2 854 290, kas saistīts
ar “RSK apdrošināšanas AS” nodošanu privatizācijai un akciju pārdošanu izsolē.
Naudas līdzekļi
Naudas līdzekļu kopējā vērtība 2006.gadā palielinājās par Ls 87 968 007.
Naudas līdzekļu atlikums palielinājies postenī “Pamatbudžeta konti” Ls 41 664 622 vērtībā,
“Speciālā budžeta konti” Ls 13 875 883 vērtībā, “Depozītu konti” Ls 22 624 687 vērtībā un
“Pārējie naudas līdzekļi” Ls 9 312 205 vērtībā.
Detalizēta informācija par naudas līdzekļu atlikumiem uzrādīta gada pārskata 15.pielikumā.
Pamatkapitāls
Pamatkapitāla vērtība 2006.gadā samazinājusies par Ls 1 232 652 819. Saskaņā ar Ministru
kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.867 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” konti “Budžeta iestāžu pamatlīdzekļu fonds”, “Valsts (pašvaldības)
pamatkapitāls (līdzdalības kapitāls)” pārgrāmatoti uz kontu “Iepriekšējā budžeta gada izpildes
rezultāts”, savukārt konts “Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves” pārgrāmatots uz
kontu “Rezerves” vai slēgts.
Rezerves
Rezervju vērtība 2006.gadā palielinājusies par Ls 335 330 811, no kuriem Ls 102 619 245 ir
2006.gadā izveidotās ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves.
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Pārskata gada izpildes rezultāts
Pārskata gada izpildes rezultāts ir Ls 221 585 426, tai skaitā citi budžeta izpildes rezultātu
ietekmējoši darījumi ir Ls 83 158 791. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāta palielinājumu
citu darījumu ietekmē galvenokārt veido esošu un līdz šim neuzskaitītu pamatlīdzekļu
ņemšana uzskaitē (93 milj. Ls vērtībā), bet samazinājumu - līdz 2006.gada 1.janvārim
uzskaitē esošā mazvērtīgā inventāra korekcijas, kas ir pilnīgi vai daļēji novecojis un izslēgts
no uzskaites (6 milj. Ls vērtībā) un no uzskaites izslēgtie pamatlīdzekļi (5,7 milj. Ls vērtībā).
Norēķini par saistībām (kreditori)
Saistību (kreditoru) kopējā vērtība 2006.gadā palielinājās par Ls 155 071 714. Galvenokārt
saistību pieaugumu veido posteņa “Norēķini par aizņēmumiem un saistībām” palielinājums
par Ls 57 642 896. Lielākais saistību pieaugums ir Liepājas pilsētai par Ls 11 685 973, Rīgas
pilsētai par Ls 3 817 538, Jelgavas pilsētai par Ls 3 301 720, Tukuma pilsētai par
Ls 3 265 264, Jūrmalas pilsētai par Ls 3 026 005 un Dobeles pilsētai par Ls 2 000 000.
Pieaugums skaidrojams ar pašvaldību aizņemto līdzekļu piesaisti ilgtermiņa projektu
realizācijai.
Postenis “Norēķini par saņemtajiem avansiem” uzrādīts Ls 41 581 723 vērtībā, no kuriem
norēķini par saņemtajiem avansiem ir Ls 2 823 803. Uz 2006.gada 31.decembri
grāmatvedības uzskaitē ir ieviesti Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu
Nr.867 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” nosacījumi, līdz ar to ir
izveidotas uzkrātās saistības: atvaļinājumiem Ls 29 828 122, procentu maksājumiem par
aizņēmumiem Ls 8 385 285 un pārējās uzkrātās saistības Ls 544 513. Postenis “Norēķini par
saņemtajiem avansiem” kopumā ir palielinājies par Ls 40 286 872. Lielākais pieaugums ir
Rīgas pilsētai par Ls 13 623 033 (uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem) un Jelgavas
pilsētai Ls 6 688 011, no kuriem aizdevumu procentu maksājumi nākamajos periodos vērtībā
Ls 6 293 778.
Postenis “Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem” palielinājies par Ls 42 217 717, no
kuriem Rīgas pilsētas palielinājuma Ls 36 545 566 vērtībā lielāko daļu veido norēķini par
Dienvidu tilta būvniecības izmaksām Ls 35 526 591.
Atbilstoši ekonomiskajai būtībai Rīgas dome atzīst saistības par izpildītajiem būvdarbiem un
visā finansējuma modeļa darbības gaitā atzīst katra perioda finansējuma nodrošināšanas jeb
procentu izmaksas ieņēmumu un izmaksu pārskatā. Finansējuma modelis paredz fiksētu
procenta likmi visā modeļa darbības laikā, tomēr ņemot vērā to, ka Rīgas dome maksā
atlīdzību par aizdevumu no brīža, kad finansējums tiek ieskaitīts pilnsabiedrības “Dienvidu
tilts” darījumu kontā, tad faktiskā Rīgas domes procentu likme ir augstākā. No pilsētas
mijmaiņas līguma izrietošās finanšu instrumenta – nākotnes (Forward) darījumu virknes
patiesā vērtība ir nulle, jo finansējuma modelis paredz gan fiksētu valūtas maiņas kursu, gan
fiksētu procentu likmi 6,31% apmērā modeļa 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 modeļiem. Atvasinātie līgumi
uzrādīti kā aktīvi, ja to patiesā vērtība ir pozitīva, un kā saistības, ja to patiesā vērtība ir
negatīva. Izmaiņas atvasināto finanšu instrumentu patiesajā vērtībā tiek atzītas kā budžeta
izpildes rezultāta palielinājums vai samazinājums.
Detalizēta informācija par kreditoriem uzrādīta gada pārskata 6.pielikumā un 12.pielikumā.

FMInf_290607_pasv.bil.sk; Latvijas Republikas 2006.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par 29
pašvaldību budžetiem; 2.sējums

Zembilance
Zembilances kopējā vērtība 2006.gadā palielinājusies par Ls 17 584 571. Pieauguma lielāko
daļu veido posteņa “Pašvaldību budžeta izsniegtie galvojumi un hipotekārie līgumi”
palielinājums Rīgas pilsētai par pārfinansētajiem Rīgas domes galvojumiem kredītiestādēs.
Detalizēta informācija par izsniegtajiem galvojumiem uzrādīta gada pārskata 13.pielikumā.
Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkuma pielikumi
Paskaidrojumi pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumam uzrādīti
gada pārskata 4., 6., 8., 10., 12., 13. un 15.pielikumā.
29.06.2007.
3952
Irēna Šuksta
7094210, irena.suksta@kase.gov.lv
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