Pašvaldības un tās institūciju, kas klasificētas vispārējās valdības sektorā, ietekmes uz vispārējās valdības budžeta
bilanci prognožu izstrādes vadlīnijas*

Pašvaldības budžeta finansiālā
bilance

(1)

n+1gads
…
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…

n+3gads
…

Ieņēmumi vai izdevumi no finanšu
ieguldījumiem
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…

…

…

Izdevumi vai ieņēmumi no
atvasinātajiem finanšu instrumentiem
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…

…

…

Finanšu ieguldījumi, kas atzīstami par
izdevumiem

(4)

…

…

…

Skaidrojums
Ieņēmumu pārsniegums vai deficīts (pamatbudžeta, kā arī
ziedojumu un dāvinājumu izpildes rezultāta kopsumma).
Pārpalikums ar plusa zīmi, bet deficīts ar mīnusa zīmi.
Finanšu darījumi, kas ietverti finansiālajā bilancē kā
ieņēmumi vai izdevumi, kas gūti no finanšu ieguldījumiem
kapitālsabiedrībās (t.sk. no kapitāla daļu pārdošanas).
Budžeta ieņēmumu klasifikācijas kods: 8110, 8120 un 8130.
Ieņēmumi ar mīnusa zīmi, bet izdevumi ar plusa zīmi.
Finanšu darījumi, kas ietverti finansiālajā bilancē kā
ieņēmumi vai izdevumi, kas radušies no atvasinātajiem
finanšu instrumentiem.
Dotajā pozīcijā Rīgas pašvaldība veic korekciju par
Dienvidu tilta parādsaistību atmaksu.
Ieņēmumi ar mīnusa zīmi, bet izdevumi ar plusa zīmi.
Finanšu ieguldījumi kapitālsabiedrību kapitālā, kas
atzīstami par izdevumiem atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas
metodoloģijai.
Ieguldījums atzīstams par izdevumiem, ja tiek ieguldīti
līdzekļi kapitālsabiedrībā, kurai ir uzkrāti zaudējumi, vai tā
pārskata gadā ciešs zaudējumus vai arī tiek plānots, ka tā
cietīs zaudējumus. Korekcija veicama tikai par
kapitālsabiedrībām, kas nav klasificētas vispārējās valdības
sektorā atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes

Starpība starp samaksātajiem
procentiem un uzkrātajiem procentiem
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Starpība starp naudas plūsmu un laika
nobīdi (iedzīvotāju ienākumu nodoklis)
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Avansa maksājumi un nākamo periodu
izdevumi

(7)

Citi debitori
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…
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…

izveidotajam un uzturētajam institucionālo sektoru
klasifikācijas sarakstam.
Izdevumi ar mīnusa zīmi.
Korekciju par starpība starp samaksātajiem procentu
izdevumiem un uzkrātajiem procentu izdevumiem veic,
summējot grāmatvedības kontu (5175, 5176, 5426, 5525,
5526, 5165, 5166, 5515, 5516, 5115, 5116, 5215, 5216)
darījumus un no šīs summas atņemot grāmatvedības kontu
(2317, 1333, 2535, 2536, 1363, 2361, 2565, 2566)
darījumus. Pozitīva starpība ar mīnusa zīmi, bet negatīva
starpība ar plusa zīmi.
Pašvaldībai piekritīgā IIN ieņēmumu daļa, kurai piemērota
laika nobīdes korekcija. Laika nobīdes korekcija veicama,
no t+1 gada janvāra atņemot t gada janvāra piekritīgos IIN
ieņēmumus.
Pozitīva korekcija ar plusa zīmi, negatīva korekcijas ar
mīnusa zīmi.
Samaksāto avansa maksājumu un nākamo periodu
izdevumu korekcija tiek veikta, summējot grāmatvedības
kontu (1180, 1280, 1580, 1680, 2181, 2421, 2311, 2316,
2364) darījumus.
Pozitīva kopsumma ar plusa zīmi, negatīva kopsumma ar
mīnusa zīmi.
Citu atzīto debitoru korekcija tiek veikta, summējot
grāmatvedības kontu (2340, 2368, 2370, 2380, 1425, 1428,
2369, 2390, 2422, 2423, 2429, 2432, 1380, 2570) darījumus.
Pozitīva kopsumma ar plusa zīmi, negatīva kopsumma ar
mīnusa zīmi.

Eiropas Savienības politiku instrumentu
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
finansēto projektu korekcija

(9)

Parādi piegādātājiem un
darbuzņēmējiem

(10)

Avansa maksājumi un nākamo periodu
ieņēmumi

(11)

Norēķini par darba samaksu

(12)

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības finansēto projektu korekcija tiek veikta,
atņemot no Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu
apstiprinātajiem maksājumiem (t.i. par maksājumiem,
kuriem pašvaldība ir iesniegusi atskaites CFLA attiecībā uz
līdzekļu izmantošanu un saņēmusi no CFLA apstiprinājumu
par līdzekļu izmantošanas atbilstību) saņemto Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības finansēto projektu finansējumu no valsts budžeta
(t.i. avansi, starpposma maksājumi un noslēguma
maksājumi).
Korekcija par parādiem piegādātājiem un darbauzņēmējiem
tiek veikta, summējot grāmatvedības kontu (5311, 5316,
5424, 5911) darījumus.
Pozitīva kopsumma ar mīnusa zīmi, negatīva kopsumma ar
plusa zīmi.
Avansa maksājumu un nākamo periodu ieņēmumu korekcija
tiek veikta, summējot grāmatvedības kontu (5154, 5155,
5159, 5914, 5919, 5932) darījumus.
Pozitīva kopsumma ar mīnusa zīmi, negatīva kopsumma ar
plusa zīmi.
Korekcija attiecībā uz norēķiniem par darba samaksu tiek
veikta, summējot grāmatvedības kontu (5421, 5600)
darījumus.
Pozitīva kopsumma ar mīnusa zīmi, negatīva kopsumma ar
plusa zīmi.

Citi kreditori

(13)

Pašvaldības kontrolēto un vispārējās
valdības sektorā klasificētās
kapitālsabiedrības, ostas, brīvostas un
speciālās ekonomiskās zonas neto
aizdevumu (+)/neto aizņēmumu (-) (B.9)
rezultāts

(14)

Pašvaldības un tās institūciju, kas
iekļautas vispārējās valdības sektorā,
kopējā ietekme uz vispārējās valdības
budžeta bilanci

(15)=∑14
𝑖=1 𝑖
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n – prognožu izstrādes gads.

* - prognozes izstrādājamas, izmantojot vispārpieņemtās prognozēšanas metodes.

Citu kreditoru korekcija tiek veikta, summējot
grāmatvedības kontu (5422, 5720, 5428, 5730, 5199, 5317,
5429, 5810, 5915) darījumus.
Pozitīva kopsumma ar mīnusa zīmi, negatīva kopsumma ar
plusa zīmi.
Korekcija tiek veikta, summējot pašvaldības kontrolēto
kapitālsabiedrību, kas atbilstoši Centrālās statistikas
pārvaldes izveidotajam un uzturētajam institucionālo
sektoru klasifikācijas sarakstam ir klasificētas vispārējās
valdības sektorā, neto aizdevumu(+)/neto aizņēmumu (-)
(B.9) rezultātu. Attiecīgās kapitālsabiedrības B.9 rezultāts
tiek prognozēts atbilstoši veidlapai par vispārējās valdības
sektorā iekļautās kapitālsabiedrības ietekmes uz vispārējās
valdības budžeta bilanci aprēķinu.
Summējot tabulas iepriekšējās pozīcijas attiecīgajos gados
iespējams pārbaudīt vai pašvaldība nodrošina, ka tās un visu
tās institūciju, kas iekļautas vispārējās valdības sektorā,
kopējā ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci tiek
prognozēta neitrāla vai pozitīva atbilstoši spēkā esošajam
regulējumam.
Ja pašvaldība vēlas izmantot iepriekšminēto regulējuma
elastību, tabulā veiktos aprēķinus tai ir jāiesniedz Finanšu
ministrijā atzinuma saņemšanai.

