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

 
Latvijas integrācijas Eiropas Savienībā process un valstī veiktās reformas ir pozitīvi 

ietekmējušas valsts ekonomisko attīstību, nodrošinot vienu no augstākajiem izaugsmes tempiem 

ES un 2004.gadā sasniedzot 8,5% IKP pieaugumu.  

Ekonomikas attīstība un nodokļu administrēšanas uzlabojumi ļāvuši sekmīgi turpināt 

nodokļu samazināšanas politiku – 2004.gadā uzņēmumu ienākuma nodoklis samazināts no 19% 

līdz 15% - un vienlaikus nodrošinājuši valsts budžeta ieņēmumu izpildi par 100,2% no gada 

plāna, sasniedzot 2,06 miljardus latu, kas ir par 19,5% vairāk nekā 2003.gadā. Nozīmīga loma 

budžeta ieņēmumu pieaugumā 2004.gadā bija tam, ka Latvijai, kļūstot par ES pilntiesīgu 

dalībvalsti, budžetā būtiski pieaudzis ES fondu līdzekļu apjoms – no ES budžeta saņemti resursi 

153,8 milj. latu apmērā salīdzinājumā ar 50,7 milj. latu 2003.gadā. 

2004.gadā sekmīgi realizētas budžetā iekļautās valdības prioritātes. Veiksmīgi uzsākta 

Latvijas integrācija Eiropas Savienībā, 2004.gadā apgūstot 63,4 milj. latu ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzekļus un nodrošinot tiem atbilstošu budžeta līdzfinansējumu, kā arī veicot 

iemaksas ES budžetā 63,9 milj. latu apmērā. Integrācijai NATO programmā “Valsts aizsardzība, 

drošība un integrācija NATO” 2004.gadā apgūti 123,4 milj. latu. Īstenojot sociāli atbildīgu 

politiku, ievērojami līdzekļi novirzīti iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, lai nodrošinātu 

minimālās algas palielināšanu par 10 latiem, algu palielinājumu mediķiem, pedagogiem, 

policistiem un tiesu sistēmas darbiniekiem. Neskatoties uz realizēto sociālā nodrošinājuma 

pabalsta un minimālo pensiju paaugstināšanu un pensiju indeksāciju aprīlī un oktobrī, sociālās 

apdrošināšanas budžeta pārpalikums 2004.gadā  bija 51,1 milj. latu. 2004.gadā sekmīgi realizēta 

valdības apņemšanās palielināt budžeta resursu izlietojuma caurskatāmību, reorganizējot 

speciālos budžetus un iekļaujot tos pamatbudžetā, tādējādi nodrošināt iespēju novirzīt resursus 

būtiskām prioritātēm.    

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

budžetiem (turpmāk - Pārskats) sagatavots atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 

31.panta prasībām un struktūrai un aptver periodu no 2004.gada 1.janvāra līdz 2004.gada 

31.decembrim, apkopojot 31 ministrijas un centrālo valsts iestāžu un 556 pašvaldību pārskatu 

datus. Pielikumi par valsts budžeta izpildi sagatavoti atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 

2004.gadam” struktūrai. 
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Pārskatā ietvertie valsts un pašvaldību budžeta iestāžu finanšu pārskati sagatavoti atbilstoši 

likumiem “Par grāmatvedību”,  “Par pašvaldībām”, “Par pašvaldību budžetiem”, “Par valsts 

budžetu 2004.gadam”, Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.999 “ Valsts 

un pašvaldību budžeta iestāžu gada pārskatu sagatavošanas kārtība” un normatīvajos aktos 

grāmatvedības jomā noteiktajam. 

Pārskats sastāv no trijiem sējumiem, kopā  839 lp. Pārskata pielikumi Nr. 1. – 40. ir šī 

Pārskata neatņemama sastāvdaļa.  

Pārskata 1.sējumā iekļauti pārskati un skaidrojumi par valsts konsolidētā kopbudžeta izpildi 

2004.gadā, valsts konsolidētā grāmatvedības bilance uz 2004.gada 31.decembri un pārskats par 

valsts konsolidēto parādu. 

Pārskata 2.sējumā iekļautas valsts, pašvaldību un valsts finanšu bilances ar pielikumiem.  

Pārskata 3.sējumā ietvertais 2004.gada konsolidētā kopbudžeta izpildes pārskats veidots, 

konsolidējot Valsts un pašvaldību budžeta izpildes pārskatus. Valsts konsolidētā budžeta izpilde 

uzrādīta atbilstoši struktūrai, kas noteikta Likumā par valsts budžetu 2004.gadam. 

Pārskats ir sagatavots un parakstīts trijos eksemplāros:  
Valsts kontrolei, 1 eksemplārs,  
Ministru kabinetam, 1 eksemplārs,  
Valsts kasei, 1 eksemplārs. 

 
 
Finanšu ministra vietā - 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs    M.Kučinskis 
                   
 
 
 
Valsts kases pārvaldniece                                                                                  I.Krūmane 
    
 
 
 
 
 
 
 
30.06.2005. 
483 
Ligita Agleniece 
7094249, Ligita.Agleniece@kase.gov.lv 
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