
1.pielikums

Klasifik ācijas      Koda nosaukums   IeĦēmumu
kods summa

Nodok Ĝu ieĦēmumi 4391526
1.1.0.0. IeĦēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokĜa 3964572
4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 393622
4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 30932
4.3.0.0 Zemes nodokĜa parādi 2400

Nenodok Ĝu ieĦēmumi 130705
8.0.0.0. IeĦēmumi no uzĦēmējdarbības un īpašuma 31580
9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi 22103
10.0.0.0 Naudas sodi un sankcijas 7874
12.0.0.0. Pārējie nenodokĜu ieĦēmumi 43915
13.0.0.0. IeĦēm. no valsts (pašvaldību) īpaš.iznomāš,pārdoš.un no nod.kapital. 25233

Maksas pakalpojumi un citi pašu ie Ħēmumi 1318087
21.1.0.0. IeĦēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 16391
21.3.0.0. IeĦēmumi no budžeta iestāžu sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieĦ. 827310
21.4.0.0. Pārējie nekl.budž.iest.ieĦ.par sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieĦ. 474386

Transferti 16911065
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 5614151
18.6.1.0. Pašvaldību budžetā saĦemtā valsts budžeta dotācija 242828
18.6.2.0. Pašvaldību budžetā saĦemtās valsts budžeta mērėdotācijas 1212273
18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saĦemtā dotācija no pašvaldību FIF 2735986
18.6.9.0. Pārējie pašv.budžetā saĦ.valsts budž.iest.uzturēšanas izdev.transferti 777683
18.7.0.0. Pašvald.budž.saĦ.kapit.izdev.transferti un mērėdotāc.no valsts budž. 94572
18.8.0.0. Pašvald.budž.saĦ.valsts budž.transf.ES struktūrf.finans.projektu īsten. 550809
19.0.0.0. Pašvald ību budžetu transferti 11296914
19.1.0.0. IeĦēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta veida 14440
19.2.0.0. IeĦēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām 4210102
19.3.0.0. IeĦēmumi no rajona padomēm 7072372

Kop ā ieĦēmumi 22751383

Finanšu, ekonomikas un grāmatvedības nodaĜas vadītāja:                                I.Zelča

pie saistošajiem noteikumiem par Rēzeknes novada pašvaldības konsolidēto

Rēzeknes novada pašvald ības konsolid ētā  pamatbudžeta ie Ħēmumi 

( grozīj.apstiprin.novada domes sēdē 29.12.09..)

pamatbudžetu un speciālo budžetu 2009.gadam

2009.gadam



2.pielikums

Klasifik ācijas      Koda nosaukums   Izdevumu 
kods summa

.01.000 Vispārējie valdības dienesti 6376020

.02.000 Aizsardzība 4643

.03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 135747

.04.000 Ekonomiskā darbība 1602492

.05.000 Vides aizsardzība 123121

.06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana 2148511

.07.000 Veselība 152334

.08.000 Atpūta,kultūra un reliăija 930607

.09.000 Izglītība 11831005

.10.000 Sociālā aizsardzība 1583051
 Kop ā izdevumi atbilstoši funkcion ālajām kategorij ām 24887531

IeĦēmumu p ārsniegums ( + ) vai defic īts ( - ) -2136148
Finans ēšana 2136148

F20010000 Naudas l īdzek Ĝi un noguld ījumi ( atlikuma izmai Ħas ) 1995359
F21010000 Naudas līdzekĜi 11199

F21010000 Naudas līdzekĜu un noguldījumu atlikums gada sākumā 13615
F21010000 Naudas līdzekĜu un noguldījumu atlikums perioda beigās 2416

F22010000 Pieprasījuma noguldījumi 1745437
F22010000 Naudas līdzekĜu un noguldījumu atlikums gada sākumā 2293764
F22010000 Naudas līdzekĜu un noguldījumu atlikums perioda beigās 548327

F29010000 TermiĦnoguldījumi 238723
F29010000 Naudas līdzekĜu un noguldījumu atlikums gada sākumā 243723
F29010000 Naudas līdzekĜu un noguldījumu atlikums perioda beigās 5000

F40020000 AizĦēmumi 140789

Finanšu, ekonomikas un grāmatvedības nodaĜas vadītāja:                                I.Zelča

pamatbudžetu un speciālo budžetu 2009.gadam
pie saistošajiem noteikumiem par Rēzeknes novada pašvaldības konsolidēto

Rēzeknes novada pašvald ības konsolid ētā  pamatbudžeta izdevumi 
2009.gadam

( grozīj.apstiprin.novada domes sēdē 29.12.09..)



3.pielikums

Klasifik ācijas      Koda nosaukums   Izdevumu 
kods summa

Kop ā ieĦēmumi 1397448
Privatiz ācijas fonda l īdzek Ĝi 760

12.3.0.0. Dažādi nenodokĜu ieĦēmumi 760
21.4.0.0. Pārējie nekl.budž.iest.ieĦ.par sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieĦ. 0

Autoce Ĝu ( ielu ) fonda l īdzek Ĝi 1338447
8.6.0.0. Procentu ieĦēmumi par depozītiem, kontu atlik.un v.parāda vērtspap. 316
13.4.0.0. IeĦēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas 2200
18.8.0.0. Pašvaldību budžetos saĦemtie valst budžeta transferti ES struktūrfond. 105000
18.9.1.0. Mērėdotācijas pašvaldību autoceĜu ( ielu ) fondiem 471208
18.9.2.0. Mērėdotācijas pašvaldībām pasažieru regulārajiem pārvadājumiem 0
18.9.3.0. Pārējie transf.no valsts pamatbudžeta uz pašvald.speciālo budžetu 21000
19.1.1.0. IeĦēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta veida 0
19.2.5.0. Pārējie ieĦēmumi no citām pašvaldībām 335085
19.3.0.0. IeĦēmumi no rajona padomēm 379963
21.3.0.0. IeĦēmumi no budžeta iestāžu sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieĦ. 3530
21.4.0.0. Pārējie nekl.budž.iest.ieĦ.par sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieĦ. 20145

Dabas resursu nodoklis 56090
5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 54050
9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 300
21.3.0.0. IeĦēmumi no budžeta iestāžu sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieĦ. 40
21.4.0.0. Pārējie nekl.budž.iest.ieĦ.par sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieĦ. 1700

Pārējie speci ālā budžeta l īdzek Ĝi 2151
8.6.0.0. Procentu ieĦēmumi par depozītiem, kontu atlik.un v.parāda vērtspap. 151
12.3.0.0. Dažādi nenodokĜu ieĦēmumi 190
18.9.3.0. Pārējie transf.no valsts pamatbudžeta uz pašvald.speciālo budžetu 1000
21.3.0.0. IeĦēmumi no budžeta iestāžu sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieĦ. 170
21.4.0.0. Pārējie nekl.budž.iest.ieĦ.par sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieĦ. 640

Izdevumi atbilstoši funkcion ālajām kategorij ām 1596453
.01.000 Vispārējie valdības dienesti 36672
.02.000 Aizsardzība 70
.04.000 Ekonomiskā darbība 1077532
.05.000 Vides aizsardzība 78483
.06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana 401329
.07.000 Veselība 0
.08.000 Atpūta,kultūra un reliăija 2367

IeĦēmumu p ārsniegums ( + ) vai defic īts ( - ) -199005
Finans ēšana 199005

F20010000 Naudas l īdzek Ĝi un noguld ījumi ( atlikuma izmai Ħas ) 211712
F21010000 Naudas līdzekĜi 217

F21010000 Naudas līdzekĜu un noguldījumu atlikums gada sākumā 482
F21010000 Naudas līdzekĜu un noguldījumu atlikums perioda beigās 265

F22010000 Pieprasījuma noguldījumi 211495
F22010000 Naudas līdzekĜu un noguldījumu atlikums gada sākumā 307911
F22010000 Naudas līdzekĜu un noguldījumu atlikums perioda beigās 96416

F29010000 TermiĦnoguldījumi 0
F29010000 Naudas līdzekĜu un noguldījumu atlikums gada sākumā
F29010000 Naudas līdzekĜu un noguldījumu atlikums perioda beigās

F40020000 AizĦēmumi -12707

Finanšu, ekonomikas un grāmatvedības nodaĜas vadītāja:                                I.Zelča

pie saistošajiem noteikumiem par Rēzeknes novada pašvaldības konsolidēto
pamatbudžetu un speciālo budžetu 2009.gadam

Rēzeknes novada pašvald ības konsolid ētā speci ālā budžeta
ieĦēmumi un izdevumi 2009.gadam

( grozīj.apstiprin.novada domes sēdē 29.12.09..)


