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ARSTIPRINĀTI 
                                                                                                                      Rēzeknes novada domes 

2009.gada 29.decembra sēdē                                                                                                                 
                          (protokols Nr.18, 1.§) 

 
  

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15 
"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 4390651 aizstāt ar summu 4391526 
(+875);                                                                                                                                                                                                                                                                        

- rindā „klasifikācijas kods 4.1.1.0.” – „Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi” 
summu 392502 aizstāt ar summu 393622 (+1120); 

- rindā „klasifikācijas kods 4.1.2.0.” – „Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām” 
summu 31177 aizstāt ar summu 30932 (-245); 

- rindā „Nenodokļu ieņēmumi” summu 129666 aizstāt ar summu 130705 
(+1039);  

- rindā „klasifikācijas kods 8.0.0.0.” – „Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 
īpašuma” summu 31435 aizstāt ar summu 31580 (+145); 

- rindā „klasifikācijas kods 9.0.0.0.” – „Valsts (pašvaldību) nodevas un 
maksājumi” summu 21360 aizstāt ar summu 22103 (+743);  

- rindā „klasifikācijas kods 10.0.0.0.” – „Naudas sodi un sankcijas” summu 
7224 aizstāt ar summu 7874 (+650);  

- rindā „klasifikācijas kods 12.0.0.0.” – „Pārējie nenodokļu ieņēmumi” summu 
44414 aizstāt ar summu 43915 (-499); 

- rindā „Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi” summu 1304189 aizstāt ar 
summu 1318087 (+13898); 

- rindā „klasifikācijas kods 21.1.0.0.” – „Ieņēmumi no ārvalstu finanšu 
palīdzības” summu 8162 aizstāt ar summu 16391 (+8229);  

- rindā „klasifikācijas kods 21.3.0.0.” – „Ieņēmumi no budžeta iestāžu 
sniegt.maksas pakalp.un citi pašu ieņēmumi” summu 825318 aizstāt ar summu 
827310 (+1992);  



- rindā „klasifikācijas kods 21.4.0.0.” – „Pārējie nekl.budž.iest.ieņ.par 
sniegtajiem maksas pakalp.un citi pašu ieņēmumi” summu 470709 aizstāt ar 
summu 474386 (+3677);  

- rindā „Transferti” summu 16441119 aizstāt ar summu 16911065 (+469946);  
- rindā „klasifikācijas kods 18.0.0.0” – „Valsts budžeta transferti” summu 

5316817 aizstāt ar summu 5614151 (+297334); 
- rindā „klasifikācijas kods 18.6.1.0” – „Pašvaldību budžetā saņemtā valsts 

budžeta dotācija” summu 218273 aizstāt ar summu 242828 (+24555); 
- rindā „klasifikācijas kods 18.6.9.0” – „Pārējie pašvaldību budžetā saņ. valsts 

budžeta iestāžu uzturēšanas izdev.transferti” summu 558552 aizstāt ar summu 
777683 (+219131); 

- rindā „klasifikācijas kods 18.8.0.0” – „Pašvaldību budžetā saņ. valsts budžeta 
transf. ES struktūrf. finans.projektu īsten. ” summu 497161 aizstāt ar summu 
550809 (+53648);  

- rindā „klasifikācijas kods 19.0.0.0” – „Pašvaldību budžetu transferti” summu 
11124302 aizstāt ar summu 11296914 (+172612); 

- rindā „klasifikācijas kods 19.2.0.0” – „Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām 
pašvaldībām” summu 4027752 aizstāt ar summu 4210102 (+182350); 

- rindā „klasifikācijas kods 19.3.0.0” – „Ieņēmumi no rajona padomēm” summu 
7082110 aizstāt ar summu 7072372 (-9738);                                                                                                                                                                                                                                       

- rindā  „Kopā ieņēmumi” summu 22265625 aizstāt ar summu 22751383 
(+485758). 

 
Pielikumā Nr.2 „Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi 
2009..gadam” veikt šādus grozījumus: 

- rindā „klasifikācijas kods 01.000” – „Vispārējie valdības dienesti” summu 
6339274 aizstāt ar summu 6376020 (+36746); 

- rindā „klasifikācijas kods 03.000” – „Sabiedriskā kārtība un drošība” summu 
114273 aizstāt ar summu 135747 (+21474); 

- rindā „klasifikācijas kods 04.000” – „Ekonomiskā darbība” summu 1595111 
aizstāt ar summu 1602492 (+7381); 

- rindā „klasifikācijas kods 05.000” – „Vides aizsardzība” summu 123049 
aizstāt ar summu 123121 (+72); 

- rindā „klasifikācijas kods 06.000” – „Pašvaldību teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana” summu 2136492 aizstāt ar summu 2148511 (+12019); 

- rindā „klasifikācijas kods 07.000” – „Veselība” summu 155509 aizstāt ar 
summu 152334 (-3175); 

- rindā „klasifikācijas kods 08.000” – „Atpūta, kultūra, reliģija” summu 953677 
aizstāt ar summu 930607 (-23070); 

- rindā „klasifikācijas kods 09.000” – „Izglītība” summu 11658285 aizstāt ar 
summu 11831005 (+172720); 

- rindā „klasifikācijas kods 10.000” – „Sociālā aizsardzība” summu 1572120 
aizstāt ar summu 1583051 (+10931); 

- rindā  „Kopā izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām” summu 
24652433 aizstāt ar summu 24887531 (+235098); 

- rindā  „Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)” summu -2386808 aizstāt ar 
summu -2136148 (+250660); 

- rindā  „Finansēšana” summu 2386808 aizstāt ar summu 2136148 (-250660); 
- rindā „klasifikācijas kods F20010000” – „Naudas līdzekļi un noguldījumi 

(atlikuma izmaiņas)” summu 2247799 aizstāt ar summu 1995359 (-252440); 
- rindā „klasifikācijas kods F22010000” – „Pieprasījuma noguldījumi” summu 

1997877 aizstāt ar summu 1745437 (-252440); 
- rindā „klasifikācijas kods F22010000” – „Naudas līdzekļu un noguldījumu 

atlikums perioda beigās” summu 295887 aizstāt ar summu 548327 (+252440); 



- rindā „klasifikācijas kods F40020000” – „Aizņēmumi” summu 139009 aizstāt 
ar summu 140789 (+1780). 

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

- rindā „Kopā ieņēmumi” summu 1366329 aizstāt ar summu 1397448 (+31119);  
- rindā „Autoceļu (ielu) fonds” summu 1307122 aizstāt ar summu 1338447 

(+31325); 
- rindā „klasifikācijas kods 8.6.0.0.” – „Procentu ieņēmumi par depozītiem, 

kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem” summu 296 aizstāt ar 
summu 316 (+20); 

- rindā „klasifikācijas kods 19.1.1.0.” – „Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita 
budžeta veida”  summu 8312 aizstāt ar summu 0 (-8312); 

-  rindā „klasifikācijas kods 19.2.5.0.” – „Pārējie ieņēmumi no citām 
pašvaldībām”  summu 315613 aizstāt ar summu 335085 (+19472); 

- pievienot rindu „klasifikācijas kods 21.4.0.0.” – „Pārējie nekl.budž.iest.ieņ.par 
sniegtajiem maksas pakalp.un citi pašu ieņēmumi” ar summu 20145;  

- rindā „Dabas resursu nodoklis” summu 56070 aizstāt ar summu 56090 (+20); 
- rindā „klasifikācijas kods 5.5.3.0.” – „Dabas resursu nodoklis” summu 54030 

aizstāt ar summu 54050 (+20); 
- rindā „Pārējie speciālā budžeta līdzekļi” summu 2377 aizstāt ar summu 2151 

(-226); 
- rindā „klasifikācijas kods 8.6.0.0.” – „Procentu ieņēmumi par depozītiem, 

kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem” summu 147 aizstāt ar 
summu 151 (+4); 

- rindā „klasifikācijas kods 21.4.0.0.” – „Pārējie nekl.budž.iest.ieņ.par 
sniegtajiem maksas pakalp.un citi pašu ieņēmumi” summu 870 aizstāt ar 
summu 640 (-230);  

- rindā  „Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām” summu 1594636 
aizstāt ar summu 1596453 (+1817); 

- rindā „klasifikācijas kods 02.000” – „Aizsardzība” summu 60 aizstāt ar 
summu 70 (+10); 

- rindā „klasifikācijas kods 04.000” – „Ekonomiskā darbība” summu 1065543 
aizstāt ar summu 1077532 (+11989); 

- rindā „klasifikācijas kods 05.000” – „Vides aizsardzība” summu 78665 aizstāt 
ar summu 78483 (-182); 

- rindā „klasifikācijas kods 06.000” – „Pašvaldību teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana” summu 411329 aizstāt ar summu 401329 (-10000); 

- rindā  „Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)” summu -228307 aizstāt ar 
summu -199005 (+29302); 

- rindā  „Finansēšana” summu 228307 aizstāt ar summu 199005 (-29302); 
- rindā „klasifikācijas kods F20010000” – „Naudas līdzekļi un noguldījumi 

(atlikuma izmaiņas)” summu 241014 aizstāt ar summu 211712 (-29302); 
- rindā „klasifikācija kods F22010000” – „Pieprasījuma noguldījumi” summu 

240797 aizstāt ar summu 211495 (-29302); 
- rindā „klasifikācijas kods F22010000” – „Naudas līdzekļu un noguldījumu 

atlikums perioda beigās” summu 67114 aizstāt ar summu 96416 (+29302). 
 
 
  
Domes priekšsēdētājs                                                                                                      M.Švarcs 
 


