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Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.47
 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajos

noteikumos Nr.16 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta
kopsavilkumu 2010.gadam””

 Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un 
likuma „Par pašvaldību budžetiem”16.pantu

Izdarīt  šādus grozījumus  Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 4.februāra  saistošajos
noteikumos  Nr.16  „Par  Rēzeknes  novada  pašvaldības  pamatbudžeta  un  speciālā  budžeta
kopsavilkumu 2010.gadam”: 

1. Pielikumā  Nr.1  „Rēzeknes  novada  pašvaldības  pamatbudžeta  ieņēmumu  kopsavilkums
2010.gadam” veikt šādus grozījumus: 
- rindā „Nodokļu ieņēmumi” summu 4752542 aizstāt ar summu 4803642 (+51100);
- rindā „klasifikācijas kods 4.1.2.0..” – „Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām” summu

22758 aizstāt ar summu 73858 (+51100);
- rindā „Nenodokļu ieņēmumi” summu 77241 aizstāt ar summu 85187 (+7946);
- rindā  „klasifikācijas  kods  8.0.0.0.”  –  „Ieņēmumi  no  uzņēmējdarbības  un  īpašuma”

summu 2916 aizstāt ar summu 3006 (+90);
- rindā „klasifikācijas kods 9.0.0.0.” – „Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi summu

22620 aizstāt ar summu 16720 (-5900);
- rindā „klasifikācijas kods 10.0.0.0.” – „Naudas sodi un sankcijas” summu 12000 aizstāt

ar summu 17000 (+5000); 
- rindā  „klasifikācijas  kods  12.0.0.0.”  –  „Pārējie  nenodokļu  ieņēmumi”  summu 31616

aizstāt ar summu 37015 (+5399);
- rindā  „klasifikācijas  kods  13.0.0.0.”  –  „Ieņēmumi  no  valsts  (pašvaldību)  īpašuma

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu kapital.” summu 8089 aizstāt ar summu 11446
(+3357);

- rindā  „Maksas pakalpojumi un citi  pašu ieņēmumi” summu 971976 aizstāt  ar summu
1183179 (+211203);

- rindā „klasifikācijas kods 21.1.0.0.” – „Ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības” summu
95416 aizstāt ar summu 228412 (+132996); 

- rindā  „klasifikācijas  kods  21.3.0.0.”  –  „Ieņēmumi  no  budžeta  iestāžu  sniegt.maksas
pakalp.un citi pašu ieņēmumi” summu 828504 aizstāt ar summu 889310 (+60806); 

- rindā „klasifikācijas kods 21.4.0.0.” – „Pārējie nekl.budž.iest.ieņ.par sniegtajiem maksas
pakalp.un citi pašu ieņēmumi” summu 48056 aizstāt ar summu 65457 (+17401); 

- rindā „Transferti” summu 12338865 aizstāt ar summu 12287404 (-31542); 



- rindā „klasifikācijas kods 18.0.0.0” – „Valsts budžeta transferti” summu 12096720 aizstāt
ar summu 12060023 (-36697);

- rindā  „klasifikācijas  kods  18.6.2.0”  –  „Pašvaldību  budžetā  saņemtās  valsts  budžeta
mērķdotācijas” summu 4675518 aizstāt ar summu 4691198 (+15680);

- rindā  „klasifikācijas  kods  18.6.3.0”  –  „Pašvaldību  budžetā  saņemtie  izdev.transferti
ārvalstu finanšu palīdz.projektu īstenoš.no valsts budžeta iest.” summu 637777 aizstāt ar
summu 613843 (-23934);

- rindā  „klasifikācijas kods 18.6.9.0” – „Pārējie  pašvaldību budžetā  saņ.  valsts budžeta
iestāžu uzturēšanas izdev.transferti” summu 36383 aizstāt ar summu 27267 (-9116);

- rindā „klasifikācijas kods 18.8.0.0” – „Pašvaldību budžetā saņ. valsts budžeta transf. ES
struktūrf. finans.projektu īsten. ” summu 1855494 aizstāt ar summu 1836167 (-19327);   

- rindā  „klasifikācijas kods 19.0.0.0” – „Pašvaldības budžetu transferti”  summu 242145
aizstāt ar summu 227381 (-14764);

- rindā  „klasifikācijas  kods  19.2.0.0”  –  „Ieņēmumi  pašvaldību  budžetā  no  citām
pašvaldībām” summu 242145 aizstāt ar summu 227381 (-14764);

- rindā  „Kopā ieņēmumi” summu 18140624 aizstāt ar summu 18359412 (+218788).

2.  Pielikumā  Nr.2  „Rēzeknes  novada  pašvaldības pamatbudžeta  izdevumu  kopsavilkums
2010..gadam” veikt šādus grozījumus:
- rindā  „klasifikācijas  kods  01.000”  –  „Vispārējie  valdības  dienesti”  summu  3454495

aizstāt ar summu 3502699 (+48204);
- rindā „klasifikācijas kods 04.000” – „Ekonomiskā darbība” summu 2655874 aizstāt ar

summu 2606965 (-48909);
- rindā „klasifikācijas kods 06.000” – „Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana”

summu 1645388 aizstāt ar summu 1737825 (+92437);
- rindā „klasifikācijas kods 07.000” – „Veselība” summu 103441 aizstāt ar summu 102645

(-796);
- rindā „klasifikācijas kods 08.000” – „Atpūta, kultūra, reliģija” summu 1181616 aizstāt ar

summu 1071485 (-110131);
- rindā  „klasifikācijas  kods  09.000”  –  „Izglītība”  summu  9434015  aizstāt  ar  summu

9430242 (-3773);
- rindā  „klasifikācijas  kods 10.000” – „Sociālā  aizsardzība” summu 2161764 aizstāt  ar

summu 2228673 (+66909);
- rindā  „Kopā izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām” summu 20644813 aizstāt

ar summu 20688754 (+43941);
- rindā  „Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)” summu -2504189 aizstāt ar summu

-2329342 (+174847);
- rindā  „Finansēšana” summu 2504189 aizstāt ar summu 2329342 (-174847);
- rindā  „klasifikācijas  kods  F20010000”  –  „Naudas  līdzekļi  un  noguldījumi  (atlikuma

izmaiņas)” summu 1714828 aizstāt ar summu 1401893 (-312935);
- rindā  „klasifikācijas kods F22010000” – „Pieprasījuma noguldījumi” summu 1679782

aizstāt ar summu 1366847 (-312935);
- rindā  „klasifikācijas  kods  F22010000”  –  „Naudas  līdzekļu  un  noguldījumu  atlikums

perioda beigās” summu 12472 aizstāt ar summu 325407 (+312935);
- rindā „klasifikācijas kods F40020000” – „Aizņēmumi” summu 789361 aizstāt ar summu

927449 (+138088).

3.  Pielikumā  Nr.3  „Rēzeknes  novada  pašvaldības  speciālā  budžeta  ieņēmumu un  izdevumu
kopsavilkums 2010.gadam” veikt šādus grozījumus:
- rindā „Kopā ieņēmumi” summu 601749 aizstāt ar summu 622173 (+20424); 
- rindā „Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi” summu 549339 aizstāt ar summu 549763 (+424);



- rindā „klasifikācijas kods 8.6.0.0.” – „Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlik.un
valsts parāda vērtspap.” summu 332 aizstāt ar summu 756 (+424);

- rindā „Dabas resursu nodoklis” summu 50000 aizstāt ar summu 70000 (+20000); 
- rindā   „Izdevumi  atbilstoši  funkcionālajām  kategorijām”  summu  719969  aizstāt  ar

summu 726693 (+6724);
- rindā  „klasifikācijas kods 04.000” – „Ekonomiskā  darbība” summu 621801 aizstāt  ar

summu 628393 (+6592);
- rindā „klasifikācijas kods 05.000” – „Vides aizsardzība” summu 79482 aizstāt ar summu

79614 (+132);
- rindā  „Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)” summu -118220 aizstāt ar summu

-104520 (+13700);
- rindā  „Finansēšana” summu 118220 aizstāt ar summu 104520 (-13700);
- rindā  „klasifikācijas  kods  F20010000”  –  „Naudas  līdzekļi  un  noguldījumi  (atlikuma

izmaiņas)” summu 185414 aizstāt ar summu 171714 (-13700);
- rindā  „klasifikācija  kods  F22010000”  –  „Pieprasījuma  noguldījumi”  summu  169633

aizstāt ar summu 155933 (-13700);
- rindā  „klasifikācijas  kods  F22010000”  –  „Naudas  līdzekļu  un  noguldījumu  atlikums

perioda beigās” summu 51481 aizstāt ar summu 65181 (+13700).

Domes priekšsēdētājs                                                                                                          M.Švarcs


