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ARSTIPRINĀTI 
                                                                                                                      Rēzeknes novada domes 

2009.gada 19.novembra sēdē                                                                                                                 
                          (protokols Nr.15, 1.§) 

 
 

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10 
"Groz ījumi R ēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos 

Nr.4 „Par R ēzeknes novada pašvaldības konsolidēto pamatbudžetu un  
speciālo budžetu 2009.gadam” 

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

likuma „Par pašvaldību budžetiem” 37. un 38. pantu  
 
 

Izdarīt grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra saistošajos 
noteikumos Nr.4 „Par Rēzeknes novada pašvaldības konsolidēto pamatbudžetu un speciālo 
budžetu 2009.gadam” ( protokols Nr.10, 1§): 

 
Pielikumā Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi 
2009.gadam” veikt šādus grozījumus: 

- rindā „Nodokļu ieņēmumi” summu 4389807 aizstāt ar summu 4390651 (+844);                                                                         
- rindā „klasifikācijas kods 4.1.1.0.” – „Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi” summu 

396158 aizstāt ar summu 392502 (-3656); 
- rindā „klasifikācijas kods 4.1.2.0.” – „Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām” summu 

29077 aizstāt ar summu 31177 (+2100); 
- pievienot rindu „klasifikācijas kods 4.3.0.0.” – „Zemes nodokļa parādi” ar summu 2400; 
- rindā „Nenodokļu ieņēmumi” summu 126253 aizstāt ar summu 129666 (+3413);  
- rindā „klasifikācijas kods 8.0.0.0.” – „Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma” 

summu 27165 aizstāt ar summu 31435 (+4270); 
- rindā „klasifikācijas kods 9.0.0.0.” – „Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi” 

summu 21712 aizstāt ar summu 21360 (-352);  
- rindā „klasifikācijas kods 10.0.0.0.” – „Naudas sodi un sankcijas” summu 7484 aizstāt ar 

summu 7224 (-260);  
- rindā „klasifikācijas kods 12.0.0.0.” – „Pārējie nenodokļu ieņēmumi” summu 49679 

aizstāt ar summu 44414 (-5265); 
- rindā „klasifikācijas kods 13.0.0.0.” – „Ieņēm.no valsts (pašvaldību) īpaš.iznomāšanas, 

pārdošanas un no nodokļu kapital.” summu 20213 aizstāt ar summu 25233 (+5020); 
- rindā „Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi” summu 1104147 aizstāt ar summu 

1304189 (+200042); 
- rindā „klasifikācijas kods 21.1.0.0.” – „Ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības” summu 

11569 aizstāt ar summu 8162 (-3407);  



- rindā „klasifikācijas kods 21.3.0.0.” – „Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegt.maksas 
pakalp.un citi pašu ieņēmumi” summu 810080 aizstāt ar summu 825318 (+15238);  

- rindā „klasifikācijas kods 21.4.0.0.” – „Pārējie nekl.budž.iest.ieņ.par sniegtajiem maksas 
pakalp.un citi pašu ieņēmumi” summu 282498 aizstāt ar summu 470709 (+188211);  

- rindā „Transferti” summu 12820802 aizstāt ar summu 16441119 (+3620317);  
- rindā „klasifikācijas kods 18.0.0.0” – „Valsts budžeta transferti” summu 5038319 aizstāt 

ar summu 5316817 (+278498); 
- rindā „klasifikācijas kods 18.6.1.0” – „Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta 

dotācija” summu 151579 aizstāt ar summu 218273 (+66694); 
- rindā „klasifikācijas kods 18.6.2.0” – „Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta 

mērķdotācijas” summu 1204125 aizstāt ar summu 1212273 (+8148); 
- rindā „klasifikācijas kods 18.6.9.0” – „Pārējie pašvaldību budžetā saņ. valsts budžeta 

iestāžu uzturēšanas izdev.transferti” summu 439242 aizstāt ar summu 558552 (+119310); 
- rindā „klasifikācijas kods 18.7.0.0” – „Pašvaldību budžetā saņemtie kapitālo izdevumu 

transferti un mērķdotācijas no valsts budžeta ” summu 214862 aizstāt ar summu 94572 (-
120290);  

- rindā „klasifikācijas kods 18.8.0.0” – „Pašvaldību budžetā saņ. valsts budžeta transf. ES 
struktūrf. finans.projektu īsten. ” summu 292525 aizstāt ar summu 497161 (+204636);  

- rindā „klasifikācijas kods 19.0.0.0” – „Pašvaldību budžetu transferti” summu 7782483 
aizstāt ar summu 11124302 (+3341819); 

- rindā „klasifikācijas kods 19.1.0.0” – „Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta 
veida” summu 21900 aizstāt ar summu 14440 (-7460); 

- rindā „klasifikācijas kods 19.2.0.0” – „Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām 
pašvaldībām” summu 572581 aizstāt ar summu 4027752 (+3455171); 

- rindā „klasifikācijas kods 19.3.0.0” – „Ieņēmumi no rajona padomēm” summu 7188002 
aizstāt ar summu 7082110 (-105892);                                                                                                                                                                                                                                                                    

- rindā  „Kopā ieņēmumi” summu 18441009 aizstāt ar summu 22265625 (+3824616). 
 
Pielikumā Nr.2 „Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi 
2009..gadam” veikt šādus grozījumus: 

- rindā „klasifikācijas kods 01.000” – „Vispārējie valdības dienesti” summu 3011515 
aizstāt ar summu 6339274 (+3327759); 

- rindā „klasifikācijas kods 03.000” – „Sabiedriskā kārtība un drošība” summu 87725 
aizstāt ar summu 114273 (+26548); 

- rindā „klasifikācijas kods 04.000” – „Ekonomiskā darbība” summu 996790 aizstāt ar 
summu 1595111 (+598321); 

- rindā „klasifikācijas kods 05.000” – „Vides aizsardzība” summu 122306 aizstāt ar 
summu 123049 (+743); 

- rindā „klasifikācijas kods 06.000” – „Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” 
summu 2060560 aizstāt ar summu 2136492 (+75932); 

- rindā „klasifikācijas kods 07.000” – „Veselība” summu 154786 aizstāt ar summu 155509 
(+723); 

- rindā „klasifikācijas kods 08.000” – „Atpūta, kultūra, reliģija” summu 920197 aizstāt ar 
summu 953677 (+33480); 

- rindā „klasifikācijas kods 09.000” – „Izglītība” summu 11622140 aizstāt ar summu 
11658285 (+36145); 

- rindā „klasifikācijas kods 10.000” – „Sociālā aizsardzība” summu 1579752 aizstāt ar 
summu 1572120 (-7632); 

- rindā  „Kopā izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām” summu 20560414 aizstāt 
ar summu 24652433 (+4092019); 



- rindā  „Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)” summu -2119405 aizstāt ar summu -
2386808 (-267403); 

- rindā  „Finansēšana” summu 2119405 aizstāt ar summu 2386808 (+267403); 
- rindā „klasifikācijas kods F20010000” – „Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma 

izmaiņas)” summu 2254052 aizstāt ar summu 2247799 (-6253); 
- rindā „klasifikācijas kods F22010000” – „Pieprasījuma noguldījumi” summu 2004130 

aizstāt ar summu 1997877 (-6253); 
- rindā „klasifikācijas kods F22010000” – „Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums 

perioda beigās” summu 289634 aizstāt ar summu 295887 (+6253); 
- rindā „klasifikācijas kods F40020000” – „Aizņēmumi” summu -134647 aizstāt ar summu 

139009 (+273656). 
 

Pielikumā Nr.3 „Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta ieņēmumi un 
izdevumi 2009.gadam” veikt šādus grozījumus: 

- rindā „Kopā ieņēmumi” summu 1349102 aizstāt ar summu 1366329 (+17227); 
- rindā „Privatizācijas fonda līdzekļi” summu 1490 aizstāt ar summu 760 (-730); 
- rindā „klasifikācijas kods 12.3.0.0.” – „Dažādi nenodokļu ieņēmumi” summu 1290 

aizstāt ar summu 760 (-530); 
- rindā „klasifikācijas kods 21.4.0.0.” – „Pārējie nekl.budž.iest.ieņ.par sniegtajiem maksas 

pakalp.un citi pašu ieņēmumi” summu 200 aizstāt ar summu 0 (-200);  
- rindā „Autoceļu (ielu) fonds” summu 1289455 aizstāt ar summu 1307122 (17667); 
- rindā „klasifikācijas kods 18.9.1.0.” – „Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) 

fondiem” summu 485002 aizstāt ar summu 471208 (-13794); 
- pievienot rindu „klasifikācijas kods 19.1.1.0.” – „Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita 

budžeta veida” ar summu 8312; 
-  rindā „klasifikācijas kods 19.2.5.0.” – „Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām”  summu 

16230 aizstāt ar summu 315613 (+299383); 
- rindā „klasifikācijas kods 19.3.0.0.” – „Ieņēmumi no rajona padomēm” summu 656197 

aizstāt ar summu 379963 (-276234); 
- rindā „Dabas resursu nodoklis” summu 56370 aizstāt ar summu 56070 (-300); 
- rindā „klasifikācijas kods 5.5.3.0.” – „Dabas resursu nodoklis” summu 54330 aizstāt ar 

summu 54030 (-300); 
- rindā „Pārējie speciālā budžeta līdzekļi” summu 1787 aizstāt ar summu 2377 (+590); 
- pievienot rindu „klasifikācijas kods 12.3.0.0.” – „Dažādi nenodokļu ieņēmumi” ar 

summu 190; 
- rindā „klasifikācijas kods 21.4.0.0.” – „Pārējie nekl.budž.iest.ieņ.par sniegtajiem maksas 

pakalp.un citi pašu ieņēmumi” summu 470 aizstāt ar summu 870 (+400);  
- rindā  „Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām” summu 1589207 aizstāt ar 

summu 1594636 (+5429); 
- rindā „klasifikācijas kods 02.000” – „Aizsardzība” summu 50 aizstāt ar summu 60 (+10); 
- rindā „klasifikācijas kods 04.000” – „Ekonomiskā darbība” summu 1057802 aizstāt ar 

summu 1065543 (+7741); 
- rindā „klasifikācijas kods 05.000” – „Vides aizsardzība” summu 79965 aizstāt ar summu 

78665 (-1300); 
- rindā „klasifikācijas kods 06.000” – „Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” 

summu 412351 aizstāt ar summu 411329 (-1022); 
- rindā  „Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)” summu -240105 aizstāt ar summu -

228307 (+11798); 
- rindā  „Finansēšana” summu 240105 aizstāt ar summu 228307 (-11798); 
- rindā „klasifikācijas kods F20010000” – „Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma 

izmaiņas)” summu 252812 aizstāt ar summu 241014 (-11798); 



- rindā „klasifikācija kods F22010000” – „Pieprasījuma noguldījumi” summu 252595 
aizstāt ar summu 240797 (-11798); 

- rindā „klasifikācijas kods F22010000” – „Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums 
perioda beigās” summu 55316 aizstāt ar summu 67114 (+11798). 

 
 
  
Domes priekšsēdētājs                                                                                                      M.Švarcs 
 


