
Pielikuma 
Nr. Nosaukums lpp.

1.sējums

Paskaidrojums Latvijas Republikas 2003.gada pārskatam par valsts budžeta 
izpildi un par pašvaldību budžetiem 7

Vispārējs raksturojums Latvijas Republikas 2003.gada pārskatam par valsts 
budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem 9

Pārskats par valsts konsolidētā kopbudžeta izpildi 2003.gadā 16

Skaidrojums pārskatam par valsts konsolidētā kopbudžeta izpildi 2003.gadā 17

1. 2003.gada valsts budžeta konsolidācija (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus) 19

Valsts un pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 
2003.gadā 26

Skaidrojums valsts un pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču 
kopsavilkumam 2003.gadā 28

2. Valsts budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 2003.gadā 34

3. Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 2003.gadā 36

4. Informācija par valsts budžeta iestāžu debitoru - kreditoru saistībām 2003.gadā 38

5. Informācija par pašvaldību budžeta iestāžu debitoru - kreditoru parādu saistībām 
2003.gadā 41

6. Valsts budžeta iestāžu pašu kapitāla izmaiņu pārskats 53

7. Pašvaldību budžeta iestāžu pašu kapitāla izmaiņu pārskats 54

8. Valsts budžeta iestāžu līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā 2003.gada 
kustības pārskats 55

Latvijas Republikas 2003.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par 
pašvaldību budžetiem

S a t u r a   r ā d ī t ā j s

FMInf_300604_saturs; Latvijas Republikas 2003.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem, 
1.sējums 2



Pielikuma 
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9. Valsts budžeta iestāžu līdzdalības asociēto uzņēmumu kapitālā 2003.gada 
kustības pārskats 66

10. Pašvaldību budžeta iestāžu līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitālā 2003.gada 
kustības pārskats 69

11. Pašvaldību budžeta iestāžu līdzdalības asociēto uzņēmumu kapitālā 2003.gada 
kustības pārskats 108

Valsts budžeta finanšu bilance 2003.gadā 118

Skaidrojums valsts budžeta finanšu bilancei  2003.gadā 120

12. Valsts parāda saistību pārskats (2000., 2001., 2002. un 2003.gadā) 125

13. Valsts ārējā parāda 2003.gada pārskats 126

14. Pārskats par valsts aizdevumiem 2003.gadā 129

14.1. Pārskats par  aizdevumiem pašvaldībām, kas ir izsniegti no valsts budžeta latu 
resursiem 2003.gadā 132

14.2. Pārskats par aizdevumiem valsts speciālajam budžetam, kas izsniegti no valsts 
budžeta latu resursiem 2003.gadā 159

14.3. Pārskats par valsts ārējam parādam piesaistītajiem aizdevumiem 
uzņēmējsabiedrībām 2003.gadā 160

14.4. Pārskats par sliktajiem kredītiem 2003.gadā, kurus administrē a/s "Latvijas 
Unibanka" 165

14.5. Pārskats par sliktajiem kredītiem 2003.gadā, kurus administrē a/s "Latvijas 
Krājbanka" 170

14.6. Pārskats par aizdevumiem uzņēmējsabiedrībām, kas izsniegti no valsts budžeta 
latu resursiem 2003.gadā 175

14.7. Pārskats par Valsts kases pārņemtajām prasībām  2003.gadā (VAS "Latvijas 
Gāze") 176

14.8. Pārskats par valsts ārējam parādam piesaistītajiem aizdevumiem pašvaldībām 
2003.gadā 177

14.9. Pārskats par valsts ārējam parādam piesaistītajiem aizdevumiem valsts 
speciālajam budžetam 2003.gadā 183

14.10. Pārskats par valstij piešķirtajiem dāvinājumiem piesaistītajiem aizdevumiem 
pašvaldībām 2003.gadā 185

14.11. Pārskats par valsts ārējam parādam piesaistītajiem aizdevumiem valsts 
pamatbudžetam 2003.gadā 186

14.12. Pārskats par aizdevumiem pamatbudžetam, kas izsniegti no valsts budžeta latu 
resursiem 2003.gadā 187

15. Pārskats par Valsts kases budžeta kontos esošo līdzekļu investīcijām 2003.gadā 188
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16. Izziņa par valsts un pašvaldību budžeta līdzekļu atlikumiem 2003.gada 
31.decembrī 189

17. Valsts ārējo aizņēmumu izmaksu, atmaksu un apkalpošanas izdevumu prognoze 
2004. - 2009.gadam 194

18. Valsts izsniegto galvojumu 2003.gada pārskats 197

19. Valsts neatmaksāto aizdevumu saraksts uz 2003.gada 31.decembri 199

20. Valsts izsniegto galvojumu saraksts uz 2003.gada 31.decembri 203

21. Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu 
rezultatīvie rādītāji 2003.gadam 207

2.sējums

22. Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2003.gadā (bez ziedojumiem un 
dāvinājumiem) 4

22.1. Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2003.gadā (ieskaitot ziedojumus un 
dāvinājumus) 7

23. Valsts budžeta ieņēmumi 2003.gadā 12

24. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2003.gadā 20

24.1. Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām, 
apakšprogrammām 2003.gadā 21

24.2. Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pēc ekonomiskās 
klasifikācijas kodiem 2003.gadā 213

24.3. Valsts pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums pēc valdības funkcijām 218

25. Informācija par līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojumu 2003.gadā 219

26. Pārskats par valsts budžeta aizdevumiem un atmaksām; Finanšu ministrijas 
05.04.00.apakšprogramma (2003.gads) 220

27. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2003.gadā 235

27.1. Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām, 
apakšprogrammām 2003.gadā 236
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27.2. Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pēc ekonomiskās 
klasifikācijas kodiem 2003.gadā 277

27.3. Valsts speciālā budžeta izdevumu kopsavilkums pēc valdības funkcijām 282

28. Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi    
2003.gadā     283

28.1. Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi pa 
programmām, apakšprogrammām 2003.gadā 284

28.2. Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi pēc 
ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2003.gadā 372

28.3. Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu izdevumi pēc valdības 
funkcijām 375

29. Valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas  organizācijai valsts akciju 
sabiedrībai "Valsts informācijas tīkla aģentūra" valsts budžeta finansētie 
ieņēmumi un izdevumi 2003.gadā 376

30. Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību limiti un valsts 
investīciju projekti 2003., 2004. un 2005.gadam un turpmākajiem gadiem 377

31. Programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" izpilde 
2003.gadā 386

3.sējums

32. Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2003.gadā (ieskaitot ziedojumus un 
dāvinājumus) 3

32.1. Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2003.gadā (ieskaitot ziedojumus un 
dāvinājumus) 6

33. Kopsavilkums par pašvaldību pamatbudžeta izpildi 2003.gadā 11

34. Kopsavilkums par pašvaldību speciālā budžeta izpildi 2003.gadā 16

35. Kopsavilkums par pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu izpildi 2003.gadā 19

36. Pārskats par pašvaldību pamatbudžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2003.gadā 21

37. Pārskats par pašvaldību speciālā budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2003.gadā 35

38. Pārskats par pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem 
2003.gadā 47
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39. Informācija par 2003.gadā veiktajiem pārskaitījumiem pašvaldībām no Valsts 
kases sadales kontiem 66

40. 2003.gadā veiktie pārskaitījumi pašvaldībām  no valsts pamatbudžeta un valsts 
speciālā budžeta 77

41. Pārskats par pašvaldību saņemtajiem aizņēmumiem 2003.gadā 91

42. Pārskats par pašvaldību izsniegtajiem galvojumiem uz 2003.gada 31.decembri 127

43. Pašvaldību pamatbudžeta izdevumi sadalījumā pēc valdības funkciju un 
ekonomiskās klasifikācijas 140

44. Pašvaldību naudas līdzekļu, to ekvivalentu un depozītu atlikums uz 2003.gada 
31.decembri 176

45. Kopsavilkuma pārskats par pašvaldību tīkla rādītājiem 197
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