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Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 21.jūlija saistošie noteikumi Nr.55 
„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošajos

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

                                                                           
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu 

un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.pantu

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

1.1. Pielikumā  Nr.1  „Rēzeknes  novada  pašvaldības  pamatbudžeta  ieņēmumu  kopsavilkums
2011.gadam” veikt šādus grozījumus: 
- rindā „Nenodokļu ieņēmumi” summu 53548 aizstāt ar summu 61214 (+7666);
- rindā  „klasifikācijas  kods  12.0.0.0.”  –  „Pārējie  nenodokļu  ieņēmumi”  summu 16725

aizstāt ar summu 17270 (+545);
- rindā  „klasifikācijas  kods  13.0.0.0.”  –  „Ieņēmumi  no  valsts  (pašvaldību)  īpašuma

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu kapital.”  summu 150 aizstāt  ar summu 7271
(+7121);

- rindā  „Maksas pakalpojumi un citi  pašu ieņēmumi” summu 852682 aizstāt  ar summu
881686 (+29004);

- rindā  „klasifikācijas  kods 21.3.0.0.”  –  „Ieņēmumi  no  budžeta  iestāžu sniegt.  maksas
pakalp. un citi pašu ieņēmumi” summu 850027 aizstāt ar summu 876947 (+26920); 

- rindā  „klasifikācijas  kods  21.4.0.0.”  –  „Pārējie  nekl.  budž.  iest.  ieņ.  par  sniegtajiem
maksas pakalp. un citi pašu ieņēmumi” summu 2655 aizstāt ar summu 4739 (+2084); 

- rindā „Ārvalstu finanšu palīdzība” summu 203150 aizstāt ar summu 207212 (+4062);
- rindā „klasifikācijas kods 21.1.0.0.” – „Ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības” summu

203150 aizstāt ar summu 207212 (+4062); 
- rindā „Transferti” summu 9981367aizstāt ar summu 11130583 (+1149216); 
- rindā „klasifikācijas kods 18.0.0.0” – „Valsts budžeta transferti” summu 9791067 aizstāt

ar summu 10937685 (+1146618);
- rindā  „klasifikācijas  kods  18.6.1.0”  –  „Pašvaldību  budžetā  saņemtā  valsts  budžeta

dotācija” summu 221867 aizstāt ar summu 413244 (+191377);
- rindā  „klasifikācijas  kods  18.6.3.0”  –  „Pašvaldību  budžetā  saņemtie  izdev.  transferti

ārvalstu finanšu palīdz. projektu īstenoš. no valsts budžeta iest.” summu 266713 aizstāt ar
summu 367841 (+101128);



- rindā  „klasifikācijas kods 18.6.9.0” – „Pārējie  pašvaldību budžetā  saņ.  valsts budžeta
iestāžu  uzturēšanas  izdev.  transferti”  summu  193316  aizstāt  ar  summu  324169
(+130853);

- papildināt ar rindu „klasifikācijas kods 18.7.3.0. – „Pārējie valsts budžeta iestāžu kapitālo
izdevumu transferti pašvaldībām” ar summu103724;

- rindā „klasifikācijas kods 18.8.0.0” – „Pašvaldību budžetā saņ. valsts budžeta transf. ES
struktūrf. finans. projektu īsten. ” summu 1428916 aizstāt ar summu 2084452 (+619536);

- rindā  „klasifikācijas kods 19.0.0.0” – „Pašvaldības budžetu transferti”  summu 190300
aizstāt ar summu 192898 (+2598);

- papildināt ar rindu „klasifikācijas kods 19.1.0.0” – „Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita
budžeta veida” ar summu 2598;

- rindā „Kopā ieņēmumi” summu 15481333 aizstāt ar summu 16671281 (+1189948).

1.2. Pielikumā  Nr.2  „Rēzeknes  novada  pašvaldības  pamatbudžeta  izdevumu  kopsavilkums
2011..gadam” veikt šādus grozījumus:
- rindā  „klasifikācijas  kods  01.000”  –  „Vispārējie  valdības  dienesti”  summu  2945612

aizstāt ar summu 3004100 (+58488);
- rindā „klasifikācijas kods 04.000” – „Ekonomiskā darbība” summu 1987656 aizstāt ar

summu 2655090 (+667434);
- rindā „klasifikācijas kods 06.000” – „Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana”

summu 1705745 aizstāt ar summu 1878424 (+172679);
- rindā „klasifikācijas kods 07.000” – „Veselība” summu 88048 aizstāt ar summu 102148

(+14100);
- rindā „klasifikācijas kods 08.000” – „Atpūta, kultūra, reliģija” summu 1229039 aizstāt ar

summu 1241985 (+12946);
- rindā  „klasifikācijas  kods  09.000”  –  „Izglītība”  summu  8609959  aizstāt  ar  summu

9276642 (+666683);
- rindā  „klasifikācijas  kods 10.000” – „Sociālā  aizsardzība” summu 2350109 aizstāt  ar

summu 2396156 (+46047);
- rindā  „Kopā izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām” summu 18921168 aizstāt

ar summu 20559545 (+1638377);
- rindā  „Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)” summu -3439835 aizstāt ar summu

-3888264 (-448429);
- rindā  „Finansēšana” summu 3439835 aizstāt ar summu 3888264 (+448429);
- rindā „klasifikācijas kods F21010000” – „Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada

sākumā ” summu 14214 aizstāt ar summu 15253 (+1039);
- rindā  „klasifikācijas  kods  F22010000”  –  „Pieprasījuma  noguldījumi  gada  sākumā”

summu 2552208 aizstāt ar summu 2551169 (-1039);
- rindā „klasifikācijas kods F40020000” – „Aizņēmumi” summu 873413 aizstāt ar summu

1321842 (+448429).

1.3. Pielikumā  Nr.3 „Rēzeknes novada pašvaldības speciālā  budžeta ieņēmumu un izdevumu
kopsavilkums 2011.gadam” veikt šādus grozījumus:
- rindā „Kopā ieņēmumi” summu 520454 aizstāt ar summu 521804 (+1350); 
- rindā „Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi” summu 450072 aizstāt ar summu 451422 (+1350);
- papildināt ar rindu „klasifikācijas kods 19.1.0.0.” – „Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita

budžeta veida” ar summu 1350;
- rindā   „Izdevumi  atbilstoši  funkcionālajām  kategorijām”  summu  707040  aizstāt  ar

summu 690648 (-16392);
- rindā  „klasifikācijas kods 04.000” – „Ekonomiskā  darbība” summu 550726 aizstāt  ar

summu 534334 (-16392);



- rindā  „Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)” summu -186586 aizstāt ar summu
-168844 (+17742);

- rindā  „Finansēšana” summu 186586 aizstāt ar summu 168844 (-17742);
- papildināt ar rindu „klasifikācijas kods F40020000” – „Aizņēmumi” ar summu -17742.

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

Domes priekšsēdētāja vietniece                                                                                           E.Pizāne


