
PASKAIDROJUMS LATVIJAS REPUBLIKAS 2003.GADA PĀRSKATAM PAR VALSTS 
BUDŽETA IZPILDI UN PAR PAŠVALDĪBU BUDŽETIEM 

 
 
Latvijas Republikas 2003.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem 
(turpmāk tekstā Pārskats) aptver periodu no 2003.gada 1.janvāra līdz 2003.gada 
31.decembrim.  
 
Pārskats ietver 29 ministriju un centrālo valsts iestāžu un 562 pašvaldību pārskatu 
apkopojumu. 
  
Pārskats ir sagatavots atbilstoši “Likuma par budžetu un finanšu vadību” 31.panta prasībām un 
struktūrai.  
 
Valsts budžeta izpildes pārskati sagatavoti atbilstoši likumam “Par valsts budžetu 
2003.gadam”, t.i., valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izpilde uzskaitīta pa budžeta 
programmām un apakšprogrammām. 
 
Pašvaldību darbības vispārīgos noteikumus un ekonomisko pamatu, pašvaldību kompetenci, 
domes (padomes) un tās institūciju, un domes (padomes) priekšsēdētāja tiesības un 
pienākumus, pašvaldību attiecības ar Ministru kabinetu un ministrijām, kā arī pašvaldību 
savstarpējo attiecību vispārējos noteikumus nosaka likums “Par pašvaldībām”. Pašvaldību 
budžetu sagatavošanas un izpildes kārtību Latvijas Republikā nosaka likums “Par pašvaldību 
budžetiem”.  
 
Pārskatā ietvertie valsts un pašvaldību budžeta iestāžu finanšu pārskati sagatavoti atbilstoši 
likumam “Par grāmatvedību” un Latvijas Republikas Valsts kases 2002.gada 25.septembra 
instrukcijai Nr.3 “Valsts budžeta iestāžu pusgada, deviņu mēnešu, gada un pašvaldību budžeta 
iestāžu gada pārskatu sagatavošanas instrukcija” ar grozījumiem. 
 
Budžeta ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas un valsts parāda uzskaites klasifikācijas, kas 
nodrošina budžeta līdzekļu izlietošanas kontroli un dod iespēju veikt nepieciešamo analīzi 
atbilstoši administratīvajām, funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām, nosaka šādi 
Finanšu ministrijas rīkojumi: 

1995.gada 20.decembra rīkojums Nr.625 “Par valdības funkciju klasifikāciju” ar 
grozījumiem, 
1996.gada 5.decembra rīkojums Nr.704 “Par budžeta finansēšanas klasifikāciju” ar 
grozījumiem, 
1997.gada 26.marta rīkojums Nr.238 “Par valsts parāda klasifikāciju”, 
2001.gada 7.decembra rīkojums Nr.1066 “Par budžeta ieņēmumu klasifikāciju” ar 
grozījumiem, 
1998.gada 9.janvāra rīkojums Nr.4 “Par budžeta izdevumu ekonomisko klasifikāciju” ar 
grozījumiem. 
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Pārskats sastāv no trijiem sējumiem, kopā  860 lp. Pārskata pielikumi Nr. 1. – 45. ir šī pārskata 
neatņemama sastāvdaļa. 
 
Pārskats ir sagatavots un parakstīts trijos eksemplāros:  

Valsts kontrolei, 1 eksemplārs,  
Ministru kabinetam, 1 eksemplārs,  
Valsts kasei, 1 eksemplārs. 

 
 
 
 
 
 
Finanšu ministrs                       O.Spurdziņš 
 
 
 
 
 
Valsts kases pārvaldniece                                                                            I.Krūmane 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.06.2004. 
310 
Irēna Šuksta 
7094210, irena.suksta@kase.gov.lv 
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