
Skaidrojums pārskatam par valsts konsolidētā kopbudžeta izpildi 2003.gadā 
 
 
Pārskats par valsts konsolidētā kopbudžeta izpildi uzrāda valsts budžeta un pašvaldību budžetu izpildi 
2003.gadā. Tajā ir apkopoti pārskata gada ieņēmumi, izdevumi, tīrie aizdevumi, kā arī iekšējā un ārējā 
finansēšana. Šo pārskatu sagatavo pēc naudas plūsmas principa.  
 
Pārskata par valsts konsolidētā kopbudžeta izpildi sagatavošanas pamatprincipi 
 
Pārskatu par valsts konsolidētā kopbudžeta izpildi veido, konsolidējot valsts un pašvaldību budžetu 
izpildes pārskatus. Konsolidāciju veic, izslēdzot attiecīgos ieņēmumu un izmaksu posteņus.  

 
Valsts konsolidētais kopbudžets ir konsolidēts divos līmeņos (kārtās): 

- valsts konsolidētā budžeta izpilde (2.sējums) un pašvaldību konsolidētais budžets 
(3.sējums), 

- valsts konsolidētais kopbudžets (1.sējums). 
 

 Konsolidējot valsts budžetu izslēgtas sekojošas pozīcijas (22. un 22.1.pielikums): 
- pārskaitījums valsts pamatbudžetā (ieņēmumi) no valsts speciālā budžeta (izdevumi) vides 

aizsardzības projektu – Ls 2 000 000, 
- valsts pamatbudžeta dotācijas (izdevumi) valsts speciālajam budžetam (ieņēmumi) –  Ls 

102 271 224, 
- valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi valsts speciālajam budžetam – Ls 1 415 962. 
 

Konsolidējot pašvaldību budžetu izslēgtas sekojošas pozīcijas (32. un 32.1.pielikums): 
- pašvaldību budžetu savstarpējie norēķini (ieņēmumi un izdevumi) – Ls 21 285 655,  
- rajona padomes pārskaitītās valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas pašvaldībām 

(ieņēmumi un izdevumi) – Ls 52 509 944, 
- pašvaldību iemaksas Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā (ieņēmumi un izdevumi) –  

Ls 32 115 253, 
- privatizācijas ieņēmumi pārnesti uz finansēšanu – Ls 8 546 526, 
- savstarpējie tīrie aizdevumi – Ls 757 445. 

 
Pielietojot Starptautiskā Valūtas fonda metodoloģiju konsolidētas šādas budžeta izpildes pozīcijas 
(1.pielikums): 

- valsts speciālā budžeta maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem – Ls 9 521 475, 
- pašvaldību procentu maksājumi par aizņēmumiem no Valsts kases – Ls 2 894 890, 
- valsts pamatbudžeta dotācijas pašvaldībām – 7 584 483, 
- valsts pamatbudžeta mērķdotācijas pašvaldībām investīcijām – Ls 10 414 436, 
- valsts pamatbudžeta mērķdotācijas pašvaldībām – Ls 125 723 528, 
- valsts pamatbudžeta iestāžu dotācijas pašvaldībām Ls – 9 574 698, 
- valsts pamatbudžeta iestāžu finansējums pašvaldību sporta un publisko būvju celtniecībai 

– Ls 879 000, 
- Valsts autoceļu fonda iemaksas pašvaldību  autoceļu fondā – Ls 19 102 758, 
- Valsts autoceļu fonda mērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem 

– Ls 5 698 736, 
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- ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskās uzraudzības maksājumi pašvaldībām  – Ls 
5 467 708, 

- speciālā budžeta dotācijām pašvaldību budžetiem –  Ls 150 000, 
- speciālā budžeta investīcijas  pašvaldību budžetiem - Ls 653 000, 
- pašvaldību budžeta maksājumi uz valsts budžetu – Ls 96 960. 
 

Valsts konsolidētā kopbudžeta pārskatā (1.pielikums) koriģēti iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumi. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldību pamatbudžetā samazināti par sadales 
kontā esošo atlikumu 2002.gada 31.decembrī Ls 3 298 202 un palielināti par sadales kontā esošo 
atlikumu  2003.gada 31.decembrī Ls 2 104 625. 
 
Valsts speciālā budžeta ieņēmumi ieņēmumi koriģēti par dzīvojamo māju privatizācijas ieņēmumiem - 
Ls 1 096 056. 
Valsts speciālā budžeta sociālo apdrošināšanas iemaksu ieņēmumi koriģēti par uzkrāto fondēto pensiju 
kapitāla iemaksām valsts pensiju speciālajā budžetā – Ls 29 089. 
 
Aizdevumu un atmaksu pozīcijā valsts pamatbudžetā konsolidēti tīrie aizdevumi pēc 26.pielikuma 
datiem: 

- speciālajam budžetam: 
- reversēta konsolidācija, kas veikta 22. un 22.1 pielikumos – Ls 1 415 962, 
- tīrie aizdevumi – Ls 22 245 477; 

- pašvaldību budžetiem - Ls 11 058 616. 
 
2003.gada 31.decembrī Fondēto pensiju shēmas līdzekļi sastāda Ls 12 364 303. 
 
Pārskata  pielikumi 
 
Pārskata 1.pielikumā ir atspoguļots kopbudžeta izpildes sadalījums pa budžetu veidiem, kā arī 
konsolidācijā izslēgtās summas.  
Pārskata 22.pielikumā (bez ziedojumiem un dāvinājumiem) un 22.1 pielikumā (2.sējums)  uzrādīta 
valsts konsolidētā budžeta izpilde (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus). Paskaidrojumi valsts 
konsolidētā budžeta izpildei (bez ziedojumiem un dāvinājumiem) parādīti no 23. līdz 31.pielikumam. 
Šī pārskata 32.pielikumā un 32.1. pielikumā (3.sējums) ir uzrādīta pašvaldību konsolidētā budžeta 
izpilde (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus). Paskaidrojumi pašvaldību konsolidētā budžeta izpildei 
(ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus) parādīti no 33. līdz 45.pielikumam. 
Šajos pārskatos atšķirībā no konsolidētā kopbudžeta izpildes pārskata (1.pielikums) neizslēdz 
darījumus, kas veikti starp pašvaldību budžetu un valsts budžetu.  
 
 
 
 
 
02.08.2004. 
611 
Irēna Šuksta 
7094210, irena.suksta@kase.gov.lv 
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