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Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 2.augusta saistošo noteikumu Nr.86 „Par 

grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 19.janvāra saistošo noteikumu Nr.68 

„Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto 

kopsavilkumu 2012.gadam”” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu  

un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.pantu 

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 19.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.68 „Par Rēzeknes novada pašvaldības  pamatbudžeta un speciālā budžeta 

konsolidēto kopsavilkumu 2012.gadam”: 

1.1. Pielikumā Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu kopsavilkums 

2012.gadam” veikt šādus grozījumus:  

- rindā „Nodokļu ieņēmumi” summu 4887592 aizstāt ar summu 4992455 (+104863);  

- rindā „klasifikācijas kods 1.1.0.0.” - „Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa”summu 4335283 aizstāt ar summu 4386581 (+51298); 

- rindā „klasifikācijas kods 4.1.1.0.” - „Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi”summu 

448668 aizstāt ar summu 495453 (+46785);   

- rindā „klasifikācijas kods 4.1.2.0.” - „Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām”summu 

65798 aizstāt ar summu 69655 (+3857);  

- rindā „klasifikācijas kods 4.1.3.0.” - „Nekustamā īpašuma nodoklis par 

mājokļiem”summu 37843 aizstāt ar summu 40766 (+2923);  

- rindā „Nenodokļu ieņēmumi” summu 98632 aizstāt ar summu 115697 (+17065);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- rindā „klasifikācijas kods 12.0.0.0.” – „Pārējie nenodokļu ieņēmumi” summu 35835 

aizstāt ar summu 38287 (+2452); 

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

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu kapital.” summu 23087 aizstāt ar summu 

37700 (+14613); 

- rindā „Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi” summu 951819 aizstāt ar summu 

1013460 (+61641); 

- rindā „klasifikācijas kods 21.3.0.0.” – „Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegt.maksas 

pakalp.un citi pašu ieņēmumi” summu 937864 aizstāt ar summu 985549 (+47685);  

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

maksas pakalp.un citi pašu ieņēmumi” summu 13955 aizstāt ar summu 27911 

(+13956);  

- rindā „Ārvalstu finanšu palīdzība” summu 0 aizstāt ar summu 10610 (+10610); 

- rindā „klasifikācijas kods 21.1.0.0.” – „Ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības” 

summu 0 aizstāt ar summu 10610 (+10610);  

- rindā „Transferti” summu 10454803 aizstāt ar summu 11068708 (+613905);  

mailto:info@rdc.lv
http://www.rezeknesnovads.lv/


- rindā „klasifikācijas kods 18.0.0.0” – „Valsts budžeta transferti” summu 10254803 

aizstāt ar summu 10868708 (+613905); 

- rindā „klasifikācijas kods 18.6.2.0.” -  „Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim ” summu 3104066 aizstāt ar summu 3195680 (+91614); 

- rindā „klasifikācijas kods 18.6.3.0” – „Pašvaldībām no valsts budžeta iestādēm 

saņemtie transferti ES un pār.līdzfinans.projektiem” summu 2492573 aizstāt ar 

summu 2936640 (+444067); 

- rindā „klasifikācijas kods 18.6.4.0” – „Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 

pašvaldību FIF” summu 4574387 aizstāt ar summu 4723893 (+149506); 

- rindā „klasifikācijas kods 18.6.9.0” – „Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

iestāžu transferti” summu 83777 aizstāt ar summu 12495 (-71282);                                                                                                                                                                                                                                                               

- rindā  „Kopā ieņēmumi” summu 16392846 aizstāt ar summu 17200930 (+808084). 

 

1.2. Pielikumā Nr.2 „Rēzeknes novada pašvaldības  pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums 

2012.gadam” veikt šādus grozījumus: 

- rindā „klasifikācijas kods 01.000” – „Vispārējie valdības dienesti” summu 3076435 

aizstāt ar summu 3135891 (+59456); 

- rindā „klasifikācijas kods 04.000” – „Ekonomiskā darbība” summu 2369583 aizstāt ar 

summu 2354738 (-14845); 

- rindā „klasifikācijas kods 06.000” – „Pašvaldību teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana” summu 3200954 aizstāt ar summu 3673542 (+472588); 

- rindā „klasifikācijas kods 07.000” – „Veselība” summu 88658 aizstāt ar summu 89838 

(+1180); 

- rindā „klasifikācijas kods 08.000” – „Atpūta, kultūra, reliģija” summu 1360191 aizstāt 

ar summu 1436717 (+76526); 

- rindā „klasifikācijas kods 09.000” – „Izglītība” summu 7908575 aizstāt ar summu 

8139480 (+230905); 

- rindā „klasifikācijas kods 10.000” – „Sociālā aizsardzība” summu 2617678 aizstāt ar 

summu 2621088 (+3410); 

- rindā  „Kopā izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām” summu 20637074 

aizstāt ar summu 21466294 (+829220); 

- rindā  „Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)” summu -4244228 aizstāt ar summu 

-4281684 (-37456); 

- rindā  „Finansēšana” summu 4244228 aizstāt ar summu 4281684 (+37456); 

- rindā „klasifikācijas kods F20010000” – „Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma 

izmaiņas) ” summu 2810408 aizstāt ar summu 2810363 (-45); 

- rindā „klasifikācijas kods F21010000” – „Naudas līdzekļi” summu 10733 aizstāt ar 

summu 10632 (-101); 

- rindā „klasifikācijas kods F21010000” – „Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums 

gada sākumā” summu 10733 aizstāt ar summu 10632 (-101); 

- rindā „klasifikācijas kods F22010000” – „Pieprasījuma noguldījumi” summu 2799675 

aizstāt ar summu 2799731 (+56); 

- rindā „klasifikācijas kods F22010000” – „Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums 

gada sākumā” summu 2799675 aizstāt ar summu 2799731 (+56); 

- rindā „klasifikācijas kods F40020000” – „Aizņēmumi” summu 1433820 aizstāt ar 

summu 1471321 (+37501); 

- papildināt ar rindu „klasifikācijas kods F50010000” – „Akcijas un līdzdalība pašu 

kapitālā” ar summu 16320. 

 

1.3. Pielikumā Nr.3 „Rēzeknes novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu 

kopsavilkums 2012.gadam” veikt šādus grozījumus: 

- rindā „Kopā ieņēmumi” summu 443913 aizstāt ar summu 444113 (+200);  



- rindā „Pārējie speciālā budžeta līdzekļi” summu 270 aizstāt ar summu 470 (+200); 

- rindā  „Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām” summu 703065 aizstāt ar 

summu 703265 (+200); 

- rindā „klasifikācijas kods 01.000” – „Vispārējie valdības dienesti” summu 7283 

aizstāt ar summu 7483 (+200). 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 46.panta noteiktajā kārtībā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                             M.Švarcs 

 


