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Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 28.augusta saistošie noteikumi Nr.4 

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.96 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta 

konsolidēto kopsavilkumu 2013.gadam”” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un  

likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16.pantu 

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.96 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta 

konsolidēto kopsavilkumu 2013.gadam”: 

1.1. Pielikumā Nr.1 „Pamatbudžeta kopsavilkums ar grozījumiem pa valdības funkcijām un 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2013.gadam” veikt šādus ieņēmumu grozījumus:  

- rindā „Nenodokļu ieņēmumi” summu 138 579 aizstāt ar summu 187 315 (+48 736); 

- rindā „klasifikācijas kods 8.0.0.0. „ Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma” 

summu 1891 aizstāt ar summu 2051 (+160); 

- rindā „klasifikācijas kods 8.3.0.0. „Ieņēmumi no dividendēm ( ieņēmumi no valsts       

( pašvaldību) kapitāla izmantošanas”” summu 0 aizstāt ar 180 (+180); 

- rindā „ klasifikācijas kods 8.6.0.0. „ Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu 

atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem”” summu 1891 aizstāt ar 1871 (-20); 

- rindā „klasifikācijas kods 10.0.0.0. „ Naudas sodi un sankcijas” summu 28 105 aizstāt 

ar summu 28 209 ( +104); 

- rindā „ klasifikācijas kods 10.1.0.0. „ Naudas sodi”” summu 28 105 aizstāt ar summu 

28 209 (+104);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- rindā „klasifikācijas kods 12.0.0.0. „Pārējie nenodokļu ieņēmumi” summu 49 770 

aizstāt ar summu 50 051 (+281); 

- rindā „ klasifikācijas kods 12.3.0.0 „ Dažādi nenodokļu ieņēmumi” summu 43 270 

aizstāt ar summu 43 551 (+281); 

- rindā „klasifikācijas kods 13.0.0.0. „Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas” summu 37 813 

aizstāt ar summu 86 004 (+48 191); 

- rindā „ klasifikācijas kods 13.1.0.0. „ Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas” 

summu 1200 aizstāt ar summu 5225(+4025); 

- rindā „ klasifikācijas kods 13.2.0.0. „Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas” 

summu 32 003 aizstāt ar summu 75 444 (+43 441); 

- rindā „ klasifikācijas kods 13.4.0.0. „ Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā 

īpašuma un mantas realizācijas” summu 150 aizstāt ar summu 875 (+725); 

- rindā „Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi” summu 1 114 129 aizstāt ar 

summu 1 283 291 (+169 162); 
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- rindā „ klasifikācijas kods 21.3.0.0. „ Ieņēmumi no budžeta sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi” summu 966 240 aizstāt ar summu 956 246     

(-9 994); 

- rindā „ klasifikācijas kods 21.4.0.0. „ Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta 

iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi” summu 147 889 aizstāt ar summu 327 045 (+179 156); 

- rindā „ klasifikācijas kods 4.0.” Ārvalstu finanšu palīdzība” summu 960 aizstāt ar 

summu 9 028 (+8 068); 

- rindā „ klasifikācijas kods 4.2. „ Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos” 

summu 960 aizstāt ar summu 9 028 ( +8 068); 

- rindā „ klasifikācijas kods 21.1.0.0. „ Budžeta iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu 

palīdzības” summu 960 aizstāt ar summu 9 028 (+8 068); 

- rindā  „ klasifikācijas kods 5.0 „ Transferti” summu 10 628 448 aizstāt ar summu 

10 953 866 (+325 418); 

- rindā „ klasifikācijas kods 18.0.0.0. „ Valsts budžeta transferti” summu 10 408 448 

aizstāt ar summu 10 726 541 (+318 093); 

- rindā „ klasifikācijas kods 18.6.0.0 „ Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta” 

summu 10 408 448 aizstāt ar summu 10 726 541 (+318 093); 

- rindā „ klasifikācijas kods 19.0.0.0. „ Pašvaldību budžeta transferti” summu 220 000 

aizstāt ar summu 227 325 (+7 325); 

- rindā „ klasifikācijas kods 19.2.0.0. „ Pašvaldību saņemtie transferti no citām 

pašvaldībām” summu 220 000 aizstāt ar summu 227 325 (+7325);                                                                                                                                                                                                                                                           

- rindā  „Kopā ieņēmumi” summu 17 091 706 aizstāt ar summu 17 643 090 (+551 384). 

1.2. Pielikumā Nr.1 „Pamatbudžeta kopsavilkums ar grozījumiem pa valdības funkcijām un 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2013.gadam”veikt šādus grozījumus pa izdevumiem 

atbilstoši funkcionālajām kategorijām: 

- rindā „klasifikācijas kods 01.000” – „Vispārējie valdības dienesti” summu 2 975 178 

aizstāt ar summu 2 957 307 (-17 871); 

- rindā „klasifikācijas kods 04.000” – „Ekonomiskā darbība” summu 2 025 495 aizstāt 

ar summu 2 173 220 (+147 725); 

- rindā „ klasifikācijas kods 05.000”- „ Vides aizsardzība” summu 0 aizstāt ar summu 

602 ( +602); 

- rindā „klasifikācijas kods 06.000” – „ Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” summu 

3 209 906 aizstāt ar summu 3 346 155 (+136 249); 

- rindā „klasifikācijas kods 07.000” – „Veselība” summu 102 612 aizstāt ar summu 105 

535 (+2 923); 

- rindā „klasifikācijas kods 08.000” – „Atpūta, kultūra, reliģija” summu 1 602 807 

aizstāt ar summu 1 642 164 (+39 357); 

- rindā „klasifikācijas kods 09.000” – „Izglītība” summu 8 267 858 aizstāt ar summu 

8 413 394 (+145 536); 

- rindā „klasifikācijas kods 10.000” – „Sociālā aizsardzība” summu 2 750 728 aizstāt ar 

summu 2 767 402 (+16 674); 

- rindā  „Kopā izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām” summu 20 949 584 

aizstāt ar summu 21 420 779 (+471 195); 

- rindā  „Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)” summu -3 857 878 aizstāt ar 

summu -3 777 689 (+80 189); 

- rindā  „Finansēšana” summu 3 857 878 aizstāt ar summu 3 777 689 (-80 189); 

- rindā „ klasifikācijas kods F20010000 „ Naudas līdzekļi un noguldījumi” summu 

2 714 466 aizstāt ar summu 2 714 554 (+88); 

- rindā „ Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā” summu 2 714 466 aizstāt ar summu 

2 714 554 (+88); 



- rindā „klasifikācijas kods F40020000” – „Aizņēmumi” summu 1 176 912 aizstāt ar 

summu 1 096 635 (-80 277); 

- rindā „klasifikācijas kods F4002 SAN „ Aizņēmumu saņemšana” summu 2 470 517 

aizstāt ar summu 2 545 617 (+75 100); 

- rindā „ klasifikācijas kods F4002 ATM „ Aizņēmumu atmaksa” summu -1 293 605 

aizstāt ar summu -1 448 982 (-155 377). 

1.3. Pielikumā Nr.2 „ Speciālā budžeta kopsavilkums ar grozījumiem pa valdības funkcijām 

un ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2013.gadam” veikt šādus ieņēmumu grozījumus: 

- rindā „Kopā ieņēmumi” summu 526 314 aizstāt ar summu 633 715 (+107 401);  

- rindā „ 5.0. „ Transferti” summu 389 394 aizstāt ar summu 496 795 (+107 401); 

- rindā „ 18.0.0.0. „ Valsts budžeta transferti” summu 389 394 aizstāt ar summu 496 795 

(+107 401); 

- rindā „ 18.6.0.0 „ Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta” summu 389 394 

aizstāt ar summu 496 795 ( +107 401); 

1.4. Pielikumā Nr.2 „ Speciālā budžeta kopsavilkums ar grozījumiem pa valdības funkcijām    

un ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2013.gadam” veikt šādus grozījumus pa 

izdevumiem atbilstoši funkcionālajām kategorijām : 

- rindā „ izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām” summu 885 986 aizstāt ar       

   summu 993 387 (+107 401); 

- rindā „ klasifikācijas kods 04.000 „ Ekonomiskā darbība” summu 499 346 aizstāt ar       

   summu 605 456 (+106 110); 

- rindā „ klasifikācijas kods 05.000 „ Vides aizsardzība” summu 371 159 aizstāt ar       

   summu 370 520 (-639); 

- rindā „ klasifikācijas kods 06.000 „ Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” summu       

7 926 aizstāt ar  summu 9 856 (+1 930).   
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietniece                                                        E.Pizāne 

 


