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Skaidrojums par pašvaldību budžeta izpildi 
 

Pārskatā par pašvaldību konsolidētā budžeta izpildi uzrādīta pašvaldību budžetu izpilde 
2010.gadā. Pārskats sagatavots pēc naudas plūsmas principa un tajā apkopoti dati par 118 
pašvaldību pārskata gada ieĦēmumiem, izdevumiem un budžeta finansēšanu.  
 
Pārskata par pašvaldību konsolidētā budžeta 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, pielietojot “mazākuma” principa metodi, 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 13 622 918,  
- pašvaldību iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (ieĦēmumi/ izdevumi) 

–  Ls 57 706 899, 
- pašvaldību savstarpējie procentu maksājumi – Ls 1 145, 

• speciālajā budžetā: 
- pašvaldību budžetu savstarpējie norēėini (ieĦēmumi/ izdevumi) – Ls 2 823, 

• pašvaldību savstarpējie maksājumi starp budžetu veidiem (ieĦēmumi/ izdevumi) – Ls 
905 856, 

• pašvaldību pamatbudžeta un speciālā budžeta ieĦēmumi koriăēti privatizācijas 
ieĦēmumu daĜā – Ls 5 313 196 un tie uzrādīti finansēšanas daĜā (naudas līdzekĜi un 
noguldījumi), nodrošinot vienotu pieeju valsts budžeta un pašvaldību budžeta 
pārskatiem. 

 
Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2010.gadā 

2010.gadā pašvaldību konsolidētā budžeta ieĦēmumi (ieskaitot ieĦēmumus no 
ziedojumiem un dāvinājumiem) ir 1 319,9 milj. latu, kas ir par 1,1 % mazāk nekā 2009.gadā. 
Savukārt konsolidētā budžeta izdevumi 2010.gadā ir 1 264,4 milj. latu, kas ir par 9,4 % mazāk 
nekā 2009.gadā. 

Pašvaldību konsolidētā budžeta finansiālais pārpalikums 2010.gadā ir 55,5 milj. latu, 
savukārt 2009.gadā bija finansiālais deficīts 60,6 milj. latu apjomā. 

 

Pašvaldību pamatbudžeta izpilde 

2010.gadā pašvaldību pamatbudžeta ieĦēmumi ir 1 368,4 milj. latu, bet izdevumiem 
izlietoti 1 306,6  milj. latu. Pašvaldību pamatbudžeta ieĦēmumi salīdzinājumā ar 2009. gadu ir 
samazinājušies par 9,1 %, bet izdevumi  — par 14,3 %. Pašvaldību pamatbudžetā finansiālais 
pārpalikums 2010.gadā ir 61,8 milj. latu, savukārt 2009.gadā bija finansiālais deficīts 17,6 milj. 
latu apmērā. 

2010.gada pamatbudžetu ar finansiālo pārpalikumu izpildījušas Rīga – 19,8 milj. latu, 
Jūrmalas pilsēta – 6,8 milj. latu, Cēsu novads  – 3,7 milj. latu, Ventspils pilsēta – 3,5 milj. latu, 
Liepājas un Jēkabpils pilsētas – 3,3 milj. latu. Pārskata gadā pamatbudžetā finansiālais 
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pārpalikums robežās no 1,0 milj. latu līdz 3,0 milj. latu ir 11 pašvaldībās, 47 pašvaldībās tas ir 
robežās no 109 tūkst. latu līdz 1,0 milj. latu un 11 pašvaldībās - robežās no 11 tūkst. latu līdz 109 
tūkst. latu.  

2010.gadā 43 pašvaldību pamatbudžetā izveidojās pamatbudžeta finansiālais deficīts, kas 
ir lielāks par 1,1 milj. latu. Lielākais pamatbudžeta finansiālais deficīts ir Valmieras pilsētai (6,0 
milj. latu), Kuldīgas novadam – (3,1 milj. latu), Ikšėiles novadam (1,8 milj. latu), Jelgavas 
novadam (1,6 milj. latu), Dobeles novadam (1,5 milj. latu), Tukuma novadam (1,3 milj. latu) un 
Carnikavas novadam (1,1 milj. latu). Pārskata gadā 28 pašvaldībās finansiālais deficīts ir robežās 
no 134 tūkst. latu līdz 1,1 milj. latu, bet 8 pašvaldībās - tas ir robežās no 14 tūkst. latu līdz 134 
tūkst. latu. 

Pašvaldību pamatbudžeta nodokĜu ieĦēmumi 2010.gadā ir 729,2 milj. latu, kas ir par 
51,6 milj. latu jeb 7,6 % vairāk nekā 2009.gadā. Proporcionāli lielākā nodokĜu ieĦēmumu daĜa ir 
ieĦēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokĜa, kas pašvaldību budžetā 2010.gadā veido 635,6 milj. 
latu un salīdzinājumā ar 2009. gadu ir par 36,0 milj. latu jeb 6,0 % vairāk.  

Nekustamā īpašuma nodokĜa ieĦēmumi (ieskaitot parādu maksājumus) 2010.gadā ir 89,7 
milj. latu, kas salīdzinājumā ar 2009.gadu ir par 16,6 milj. latu jeb 22,7 % vairāk. Tos veido 
ieĦēmumi par zemi, ieĦēmumi par ēkām un nekustamā īpašuma nodokĜa parādu maksājumi. 
Nekustamā īpašuma nodokĜa ieĦēmumi par zemi 2010.gadā ir 47,4 milj. latu, kas salīdzinājumā 
ar 2009. gadu ir par 7,4 milj. latu jeb 18,6 % vairāk. Nekustamā īpašuma nodokĜa ieĦēmumi par 
ēkām ir 42,2 milj. latu, kas salīdzinājumā ar 2009.gadu ir par 9,2  milj. latu jeb 27,8 % vairāk. 
2010.gadā saĦemti nekustamā īpašuma nodokĜa iepriekšējo gadu parādi 6,1 milj. latu vērtībā. 

Pašvaldību pamatbudžeta nenodokĜu ieĦēmumi 2010.gadā ir 31,1 milj. latu, kas 
salīdzinājumā ar 2009.gadu ir par 8,0 milj. jeb 20,4 % mazāk. Lielāko īpatsvaru no pašvaldību 
pamatbudžeta nenodokĜu ieĦēmumiem veido ieĦēmumi no privatizācijas, kas ir 5,2 milj. latu. 
2010.gadā ieĦēmumi no uzĦēmējdarbības un īpašuma ir 7,0 milj. latu, kas salīdzinājumā ar 2009. 
gadu ir par 1,8 milj. latu jeb 20,3 % mazāk.  

Pašvaldību pamatbudžeta ieĦēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 2010.gadā ir 
884  tūkst. latu, kas ir par 58,2 tūkst. latu jeb 6,2 % mazāk nekā 2009.gadā. Ārvalstu finanšu 
palīdzības ieĦēmumos ir iekĜauti tiešie maksājumi no ārvalstīm. 

Pašvaldību pamatbudžeta ieĦēmumi no maksājumiem par budžeta iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem 2010.gadā ir 84,7 milj. latu, kas salīdzinājumā ar 2009.gadu ir 
samazinājušies par 13,9 milj. latu jeb 14,1 %. Lielāko īpatsvaru šajā grupā veido - ieĦēmumi no 
dzīvokĜu un komunālajiem pakalpojumiem 22,2 milj. latu apmērā, ieĦēmumi no maksas 
pakalpojumiem par izglītību 14,5 milj. latu apmērā, ieĦēmumi no nomas un īres 14,4 milj. latu 
apmērā.  

Pašvaldību pamatbudžeta izdevumiem 2010.gadā kopumā izlietoti 1 306,6 milj. lati, 
kas ir par 217,1 milj. latu jeb 14,3 % mazāk nekā 2009.gadā. Lielāko īpatsvaru no pamatbudžeta 
izdevumiem veido maksājumi izglītības funkcijas nodrošināšanai, kam tērēti 538,8 milj. latu jeb 
41,2 % no pašvaldību pamatbudžeta izdevumiem.  
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Pašvaldību pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi 2010.gadā ir 1 044,1 milj. latu, kas ir par 
248,3 milj. latu jeb 19,2 % mazāk nekā 2009.gadā. Lielāko izdevumu daĜu uzturēšanas 
izdevumos veido izdevumi atlīdzībai, kas 2010.gadā ir 520,2 milj. latu jeb 66,4 % no kārtējiem 
izdevumiem un 49,8 % no uzturēšanas izdevumiem. Salīdzinot ar 2009. gadu, izdevumi atlīdzībai 
ir samazinājušies par 133,5 milj. latu jeb 20,4 %. Pārskata gada izdevumos atlīdzībai iekĜautas 
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas 103,1 milj. latu apmērā. 

Kapitālie izdevumi 2010.gadā salīdzinājumā ar 2009.gadu ir palielinājušies par 13,5 % un 
ir 262,3 milj. latu jeb 20,1% no kopējiem izdevumiem. 

Pašvaldību pamatbudžeta līdzekĜi 2010.gadā ieguldīti akcijās un līdzdalībā komersantu 
kapitālā 8,3 milj. latu apmērā. Dažādu projektu realizācijai pašvaldības 2010.gadā ir aizĦēmušās 
87 milj. latu, atmaksājušas aizĦēmumus 48,1 milj. latu apmērā. 
 
Pašvaldību speciālā budžeta izpilde 

2010.gadā pašvaldību speciālā budžeta ieĦēmumi ir 25,6 milj. latu, bet izdevumi –  
26,1 milj. latu. Pašvaldību speciālā budžetā finansiālais deficīts ir 489,6 tūkst. latu, savukārt 
2009.gadā tas bija 39,4 milj. latu apmērā. 

Pārskatā gadā speciālā budžeta finansiālais deficīts izveidojies 69 pašvaldībās un kopumā 
sasniedza 2,6 milj. latus. Lielākais finansiālais deficīts veidojies Jūrmalas pilsētai (214 tūkst. 
latu), Ludzas novadam (171 tūkst. latu), VarakĜānu novadam (165 tūkst. latu), Krāslavas 
novadam (143 tūkst. latu), ĒrgĜu novadam (135 tūkst. latu), Garkalnes novadam (118 tūkst. latu) 
un  Ogres un Ikšėiles novadiem (117 tūkst. latu). 2010.gadā finansiālais deficīts 41 pašvaldībā ir 
robežās no 11 tūkst. latu līdz 117 tūkst. latu un 20 pašvaldībās - no 126 latiem līdz 11 tūkst. latu. 

Speciālā budžeta finansiālais pārpalikums izveidojies 48 pašvaldībās, no kurām lielākais 
pārpalikums ir Ventspils pilsētai – 924 tūkst. latu. Pārējās pašvaldībās finansiālais pārpalikums 
speciālajā budžetā ir robežās no 281 lata līdz 180 tūkst. latu. 

Dažādu projektu realizācijai pašvaldības 2010.gadā ir aizĦēmušās 110 tūkst. latu un -  
atmaksājušas aizĦēmumus 254 tūkst. latu apmērā. 

 

Pašvaldību speciālā budžeta izpilde ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus 

2010.gadā ieĦēmumi pašvaldību speciālajā budžetā ir 29,1 milj. latu, kas salīdzinājumā ar 
2009. gadu ir samazinājušies par 55,4 milj. latu jeb 65,6 %. Šīs izmaiĦas galvenokārt ietekmējusi 
Rīgas pilsētas speciālā budžeta un pamatbudžeta apvienošana pārskata gadā. Lielāko pašvaldību 
speciālā budžeta ieĦēmumu daĜu veido AutoceĜu fonda ieĦēmumi, kurā no valsts budžeta saĦemti 
16 milj. latu. Pašvaldībām norēėinoties savā starpā, speciālajā budžetā saĦemti 512 tūkst. latu. 
Speciālajā budžetā uzskaitītie nenodokĜu ieĦēmumi ir 1 926,9 milj. latu, maksas pakalpojumi un 
citi pašu ieĦēmumi ir 277 tūkst. latu apmērā, bet privatizācijas ieĦēmumi – 100 tūkst. latu 
apmērā. 

2010.gadā pašvaldību speciālā budžeta izdevumiem izlietoti 30,0 milj. latu, kas 
salīdzinājumā ar 2009.gadu ir samazinājušies par 93,5 milj. latu jeb 75,7 %.  
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Šīs izmaiĦas galvenokārt ietekmējusi Rīgas pilsētas speciālā budžeta un pamatbudžeta 
apvienošana pārskata gadā.  

Izdevumu samazinājumu 2010.gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu veido uzturēšanas 
izdevumu samazinājums par 61,2 milj. latu jeb 71,2 % un kapitālo izdevumu samazinājums par 
32,2 milj. jeb 86,0 %. Proporcionāli lielāko pašvaldību speciālo budžetu izdevumu daĜu 54,3 % 
veido ekonomiskās darbības funkcijas nodrošināšana. Šie izdevumi 2010.gadā ir 16,3 milj. latu. 
Otra lielākā pašvaldību speciālo budžetu izdevumu daĜa 21,0 % apmērā ir saistīta ar teritoriju un 
mājokĜu apsaimniekošanu. Šie izdevumi 2010.gadā ir 6,3  milj. latu. 
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