
FMInf_280613_saturs1; Latvijas Republikas 2012.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību 

budžetiem; 1.sējums 

2 

Latvijas Republikas 2012.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par 

pašvaldību budžetiem 
 

Satura rādītājs 
 

Piel. Nr. Nosaukums Lpp. 
   

 1.sējums  

   

 Ziņojums par Latvijas Republikas 2012.gada pārskatu par valsts budžeta 

izpildi un par pašvaldību budžetiem 

6 

   

 Pārskats par valsts konsolidētā kopbudžeta izpildi 2012.gadā 10 

   

 Skaidrojums pārskatam par valsts konsolidētā kopbudžeta izpildi  11 

   

 Valsts konsolidētā grāmatvedības bilance 2012.gada 31.decembrī 20 

   

 Skaidrojums valsts konsolidētajai grāmatvedības bilancei 22 

   

 Valsts konsolidētais finansiālās darbības pārskats 2012.gadā 42 

   

 Skaidrojums valsts konsolidētajam finansiālās darbības pārskatam 43 

   

 Valsts konsolidētais naudas plūsmas pārskats 2012.gadā 53 

   

 Skaidrojums valsts konsolidētajam naudas plūsmas pārskatam 55 

   

 Valsts konsolidētais pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 2012.gadā 65 

   

 Skaidrojums valsts konsolidētajam pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu 

pārskatam 

66 

   

 Pārskats par valsts konsolidēto parādu 2012.gada 31.decembrī 67 

   

 Skaidrojums pārskatam par valsts konsolidēto parādu 68 

   

 2.sējums  

   

1. Ministriju un centrālo valsts iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 

2012.gada 31.decembrī 

4 

    

 Skaidrojums ministriju un centrālo valsts iestāžu grāmatvedības bilanču 

kopsavilkumam 

6 

    

2. Ministriju un centrālo valsts iestāžu finansiālās darbības pārskats 2012.gadā 30 

   

 Skaidrojums ministriju un centrālo valsts iestāžu finansiālās darbības 

pārskatam 

31 
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3. Ministriju un centrālo valsts iestāžu naudas plūsmas pārskats 2012.gadā 37 

   

 Skaidrojums ministriju un centrālo valsts iestāžu naudas plūsmas 

pārskatam 

39 

   

4. Ministriju un centrālo valsts iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu 

pārskats 2012.gadā 

46 

   

 Skaidrojums ministriju un centrālo valsts iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) 

izmaiņu pārskatam 

47 

   

5. Pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkums 2012.gada 

31.decembrī 

48 

    

 Skaidrojums pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču 

kopsavilkumam 

50 

   

6. Pašvaldību budžeta iestāžu finansiālās darbības pārskats 2012.gadā 73 

   

 Skaidrojums pašvaldību budžeta iestāžu finansiālās darbības pārskatam 74 

    

7. Pašvaldību budžeta iestāžu naudas plūsmas pārskats 2012.gadā 79 

   

 Skaidrojums pašvaldību budžeta iestāžu naudas plūsmas pārskatam 81 

   

8. Pašvaldību budžeta iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu pārskats 

2012.gadā 

87 

   

 Skaidrojums pašvaldību budžeta iestāžu pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu 

pārskatam 

88 

   

 Valsts budžeta finanšu uzskaites bilance 2012.gada 31.decembrī 89 

    

 Skaidrojums valsts budžeta finanšu uzskaites bilancei 90 

   

 Valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības pārskats 2012.gadā 107 

   

 Skaidrojums valsts budžeta finanšu uzskaites finansiālās darbības 

pārskatam 

108 

   

 Valsts budžeta finanšu uzskaites naudas plūsmas pārskats 2012.gadā 119 

   

 Skaidrojums valsts budžeta finanšu uzskaites naudas plūsmas pārskatam 121 

   

 Valsts budžeta finanšu uzskaites pašu kapitāla (neto aktīvu) izmaiņu 

pārskats 2012.gadā 

133 

   

 Skaidrojums valsts budžeta finanšu uzskaites pašu kapitāla (neto aktīvu) 

izmaiņu pārskatam 

134 
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9. Pārskats par valsts parādu 2012.gadā 135 

    

10. Pārskats par pašvaldību parādu 2012.gadā 136 

   

 3.sējums  

 I daļa  

   

11. Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2012.gadā (ieskaitot ziedojumus un 

dāvinājumus, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu budžeta izpildi) 

4 

   

 Skaidrojums par valsts konsolidētā budžeta izpildi 8 

   

12. Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2012.gadā 19 

   

 Skaidrojums par valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi 21 

   

13. Valsts budžeta ieņēmumi 2012.gadā 55 

   

14. Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums 2012.gadā 59 

   

15. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2012.gadā 114 

   

15.1. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un 

apakšprogrammām 2012.gadā 

117 

15.2. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 2012.gadā 

489 

15.3. Valsts pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

2012.gadā 

503 

   

16. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2012.gadā 504 

   

16.1. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām un 

apakšprogrammām 2012.gadā 

505 

16.2. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 2012.gadā 

511 

16.3. Valsts speciālā budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

2012.gadā 

516 

   

17. Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms 517 

   

 II daļa  

   

18. Valsts budžeta iestāžu, no valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu 

publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu ziedojumu un dāvinājumu 

ieņēmumi un izdevumi 2012.gadā 

3 
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19. No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta 

nefinansētu iestāžu pamatdarbības ieņēmumi un izdevumi 2012.gadā 

24 

   

 III daļa 
 

 

20. Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2012.gadā (ieskaitot ziedojumus un 

dāvinājumus) 

3 

   

 Skaidrojums par pašvaldību konsolidētā budžeta izpildi 5 

   

21. Kopsavilkums par pašvaldību pamatbudžeta izpildi 2012.gadā 15 

   

22. Kopsavilkums par pašvaldību speciālā budžeta izpildi 2012.gadā 31 

   

23. Kopsavilkums par pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu izpildi 2012.gadā 38 

 


