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Latvijas Republikas 2004.gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par 
pašvaldību budžetiem 

 

Satura rādītājs 
 

Piel.Nr. Nosaukums Lpp. 
 

 3.sējums  
   

25. 2004.gada konsolidētais kopbudžets (ieskaitot ziedojumus un 
dāvinājumus) 

4 

   
26. Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2004.gadā (bez ziedojumiem un 

dāvinājumiem) 
12 

    
26.1 Valsts konsolidētā budžeta izpilde 2004.gadā (ieskaitot ziedojumus 

un dāvinājumus) 
15 

    
 Skaidrojums par valsts konsolidētā budžeta izpildi 19 
    

27. Valsts budžeta ieņēmumi 2004.gadā 25 
    

28. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2004.gadā 33 
    

28.1. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām, 
apakšprogrammām 2004.gadā 

34 

28.2. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pēc ekonomiskās 
klasifikācijas kodiem 2004.gadā 

247 

28.3. Valsts pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcijām 2004.gadā 253 
    

29. Informācija par līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojumu 
2004.gadā 

254 

    
30. Pārskats par valsts budžeta aizdevumiem un atmaksām 2004.gadā 256 

   
31. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2004.gadā 271 

    
31.1. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pa programmām, 

apakšprogrammām 2004.gadā 
272 

31.2. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi pēc ekonomiskās 
klasifikācijas kodiem 2004.gadā 

310 

31.3. Valsts speciālā budžeta izdevumi pēc valdības funkcijām 2004.gadā 315 
    

32. Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un 
izdevumi 2004.gadā      

316 

   
32.1. Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un 

izdevumi pa programmām, apakšprogrammām 2004.gadā 
 
         

317 
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32.2. Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un 
izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2004.gadā 

405 

   
32.3. Valsts budžeta iestāžu ziedojumu un dāvinājumu izdevumi pēc 

valdības funkcijām 2004.gadā 
408 

    
33. Valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas  organizācijai valsts 

akciju sabiedrībai "Valsts informācijas tīkla aģentūra" valsts budžeta 
finansētie ieņēmumi un izdevumi 2004.gadā 

409 

    
34. Pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, valsts ilgtermiņa saistību 

limiti un valsts investīciju projekti 2004., 2005. un 2006.gadam un 
turpmākajiem gadiem 

410 

    
35. Programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" 

izpilde 2004.gadā 
421 

    
36. Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un 

apakšprogrammu rezultatīvie rādītāji 2004.gadam 
422 

    
37. Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2004.gadā (ieskaitot 

ziedojumus un dāvinājumus) 
489 

    
37.1. Pašvaldību konsolidētā budžeta izpilde 2004.gadā (ieskaitot 

ziedojumus un dāvinājumus) 
492 

    
 Skaidrojums par pašvaldību budžeta izpildi 497 
    

38. Kopsavilkums par pašvaldību pamatbudžeta izpildi 2004.gadā 500 
    

39. Kopsavilkums par pašvaldību speciālā budžeta izpildi 2004.gadā 505 
    

40. Kopsavilkums par pašvaldību ziedojumu un dāvinājumu izpildi 
2004.gadā 

508 
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