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Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 15.decembra saistošie noteikumi Nr.66 
 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošajos 

noteikumos Nr.51 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta 
kopsavilkumu 2011.gadam”” 

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

likuma „Par pašvaldību budžetiem”16.pantu 
 

Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.51 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta 
kopsavilkumu 2011.gadam”:  
 
1. Pielikumā Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu kopsavilkums 

2011.gadam” veikt šādus grozījumus:  
- rindā „Nodokļu ieņēmumi” summu 4412686 aizstāt ar summu 4515686 (+103000);  
- rindā „klasifikācijas kods 1.1.0.0.” - „Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa”summu 3818110 aizstāt ar summu 3904110 (+86000);  
- rindā „klasifikācijas kods 4.1.2.0.” - „Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām”summu 

53735 aizstāt ar summu 68735 (+15000);  
- rindā „klasifikācijas kods 4.1.3.0.” - „Nekustamā īpašuma nodoklis par 

mājokļiem”summu 21956 aizstāt ar summu 23956 (+2000);  
- rindā „Nenodokļu ieņēmumi” summu 69868 aizstāt ar summu 83044 (+13176);  
- rindā „klasifikācijas kods 8.0.0.0.” – „Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma” 

summu 2348 aizstāt ar summu 2499 (+151);  
- rindā „klasifikācijas kods 9.0.0.0.” – „Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi” 

summu 16780 aizstāt ar summu 18740 (+1960); 
- rindā „klasifikācijas kods 10.0.0.0.” – „Naudas sodi un sankcijas” summu 18000 aizstāt 

ar summu 21000 (+3000);                                                                                                                                                                                                                                         
- rindā „klasifikācijas kods 12.0.0.0.” – „Pārējie nenodokļu ieņēmumi” summu 22321 

aizstāt ar summu 24165 (+1844); 
- rindā „klasifikācijas kods 13.0.0.0.” – „Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu kapital.” summu 10419 aizstāt ar summu 16640 
(+6221); 

- rindā „Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi” summu 908364 aizstāt ar summu 
992579 (+84215); 

- rindā „klasifikācijas kods 21.3.0.0.” – „Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegt.maksas 
pakalp.un citi pašu ieņēmumi” summu 891934 aizstāt ar summu 956814 (+64880);  



- rindā „klasifikācijas kods 21.4.0.0.” – „Pārējie nekl.budž.iest.ieņ.par sniegtajiem maksas 
pakalp.un citi pašu ieņēmumi” summu 16430 aizstāt ar summu 35765 (+19335);  

- rindā „Ārvalstu finanšu palīdzība” summu 283012 aizstāt ar summu 282955 (-57); 
- rindā „klasifikācijas kods 21.1.0.0.” – „Ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības” summu 

283012 aizstāt ar summu 282955 (-57);  
- rindā „Transferti” summu 12489108aizstāt ar summu 13204417 (+715309);  
- rindā „klasifikācijas kods 18.0.0.0” – „Valsts budžeta transferti” summu 12295995 aizstāt 

ar summu 12993304 (+697309); 
- rindā „Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas ” summu 4628325 

aizstāt ar summu 4700680 (+72355); 
- rindā „klasifikācijas kods 18.6.3.0” – „Pašvaldību budžetā saņemtie izdev.transferti 
ārvalstu finanšu palīdz.projektu īstenoš.no valsts budžeta iest.” summu 390505 aizstāt ar 
summu 449655 (+59150); 

- rindā „klasifikācijas kods 18.6.9.0” – „Pārējie pašvaldību budžetā saņ. valsts budžeta 
iestāžu uzturēšanas izdev.transferti” summu 326969 aizstāt ar summu 802246 (+475277); 

- rindā „klasifikācijas kods 18.8.0.0” – „Pašvaldību budžetā saņ. valsts budžeta transf. ES 
struktūrf. finans.projektu īsten. ” summu 2074357 aizstāt ar summu 2164884 (+90527);    

- rindā „klasifikācijas kods 19.0.0.0” – „Pašvaldību budžetu transferti” summu 1193113 
aizstāt ar summu 211113 (+18000); 

- papildināt ar rindu „klasifikācijas kods 19.2.0.0” – „Ieņēmumi pašvaldību budžetā no 
citām pašvaldībām” summu 190515 aizstāt ar summu 208515 (+18000);                                                                                                                                                                      

- rindā  „Kopā ieņēmumi” summu 18163038 aizstāt ar summu 19078681 (+915643). 
 

2. Pielikumā Nr.2 „Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums 
2011.gadam” veikt šādus grozījumus: 

- rindā „klasifikācijas kods 01.000” – „Vispārējie valdības dienesti” summu 2940656 
aizstāt ar summu 2996602 (+55946); 

- rindā „klasifikācijas kods 04.000” – „Ekonomiskā darbība” summu 2803558 aizstāt ar 
summu 2673546 (-130012); 

- rindā „klasifikācijas kods 05.000” – „Vides aizsardzība” summu 500 aizstāt ar summu 
1500 (+1000); 

- rindā „klasifikācijas kods 06.000” – „Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” 
summu 1892330 aizstāt ar summu 1920788 (+28458); 

- rindā „klasifikācijas kods 07.000” – „Veselība” summu 103215 aizstāt ar summu 103747 
(+532); 

- rindā „klasifikācijas kods 08.000” – „Atpūta, kultūra, reliģija” summu 1247753 aizstāt ar 
summu 1234281 (-13472); 

- rindā „klasifikācijas kods 09.000” – „Izglītība” summu 10683381 aizstāt ar summu 
10864841 (+181460); 

- rindā „klasifikācijas kods 10.000” – „Sociālā aizsardzība” summu 2556599 aizstāt ar 
summu 2646210 (+89611); 

- rindā  „Kopā izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām” summu 22232992 aizstāt 
ar summu 22446515 (+213523); 

- rindā  „Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)” summu -4069954 aizstāt ar summu -
3367834 (+702120); 

- rindā  „Finansēšana” summu 4069954 aizstāt ar summu 3367834 (-702120); 
- rindā „klasifikācijas kods F22010000” – „Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums 

perioda beigās ” summu 18868 aizstāt ar summu 401898 (+383030); 
- rindā „klasifikācijas kods F40020000” – „Aizņēmumi” summu 1522400 aizstāt ar 

summu 1203310 (-319090). 
-  



3. Pielikumā Nr.3 „Rēzeknes novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu 
kopsavilkums 2011.gadam” veikt šādus grozījumus: 
- rindā „Kopā ieņēmumi” summu 614066 aizstāt ar summu 622190 (+8124);  
- rindā „Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi” summu 523604 aizstāt ar summu 531007 (+7403); 
- rindā „klasifikācijas kods 19.1.0.0” – „Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta 

veida.” summu 1350 aizstāt ar summu 8531 (+7181); 
- papildināt ar rindu „klasifikācijas kods 21.4.0.0” – „Pārējie neklasif.budž.iest.ieņ.par 

sniegt.maksas pakalp.un citi pašu ieņēm.”ar summu 222; 
- rindā „Pārējie speciālā budžeta līdzekļi” summu 462 aizstāt ar summu 1183 (+721); 
- rindā „klasifikācijas kods 12.3.0.0” – „Dažādi nenodokļu ieņēmumi” summu 100 aizstāt 

ar summu 121 (+21); 
- papildināt ar rindu „klasifikācijas kods 21.3.0.0.” – „Ieņēmumi no budžeta iestāžu 

sniegt.maksas pakalp.un citi pašu ieņēmumi” ar summu 700;  
- rindā  „Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām” summu 782910 aizstāt ar 

summu 791034 (+8124); 
- rindā „klasifikācijas kods 04.000” – „Ekonomiskā darbība” summu 606516 aizstāt ar 

summu 614640 (+8124). 
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