
1.pielikums

Klasifik ācijas      Koda nosaukums   IeĦēmumu
kods summa

Nodok Ĝu ieĦēmumi 4632542
1.1.0.0. IeĦēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokĜa 4295458
4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 314326
4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 22758

Nenodok Ĝu ieĦēmumi 70835
8.0.0.0. IeĦēmumi no uzĦēmējdarbības un īpašuma 2149
9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi 23420
10.0.0.0 Naudas sodi un sankcijas 10400
12.0.0.0. Pārējie nenodokĜu ieĦēmumi 19666
13.0.0.0. IeĦēm. no valsts (pašvaldību) īpaš.iznomāš,pārdoš.un no nod.kapital. 15200

Maksas pakalpojumi un citi pašu ie Ħēmumi 1218520
21.1.0.0. IeĦēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 9430
21.3.0.0. IeĦēmumi no budžeta iestāžu sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieĦ. 740741
21.4.0.0. Pārējie nekl.budž.iest.ieĦ.par sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieĦ. 468349

Transferti 8652213
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 8432206
18.6.1.0. Pašvaldību budžetā saĦemtā valsts budžeta dotācija 111719
18.6.2.0. Pašvaldību budžetā saĦemtās valsts budžeta mērėdotācijas 3073772
18.6.3.0. Pašvald.budž.saĦ.izd.transf.ārv.fin.palīdz.projektu īstenoš.no v.budž.iest. 238754
18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saĦemtā dotācija no pašvaldību FIF 4614937
18.6.9.0. Pārējie pašv.budžetā saĦ.valsts budž.iest.uzturēšanas izdev.transferti 39009
18.8.0.0. Pašvald.budž.saĦ.valsts budž.transf.ES struktūrf.finans.projektu īsten. 354015
19.0.0.0. Pašvald ību budžetu transferti 220007
19.1.0.0. IeĦēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta veida
19.2.0.0. IeĦēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām 220007

Kop ā ieĦēmumi 14574110
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2.pielikums

Klasifik ācijas      Koda nosaukums   Izdevumu 
kods summa

.01.000 Vispārējie valdības dienesti 3335275

.02.000 Aizsardzība 8220

.03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 108146

.04.000 Ekonomiskā darbība 1472174

.05.000 Vides aizsardzība

.06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana 1595902

.07.000 Veselība 93109

.08.000 Atpūta,kultūra un reliăija 1080945

.09.000 Izglītība 7452588

.10.000 Sociālā aizsardzība 1657856
 Kop ā izdevumi atbilstoši funkcion ālajām kategorij ām 16804215

IeĦēmumu p ārsniegums ( + ) vai defic īts ( - ) -2230105
Finans ēšana 2230105

F20010000 Naudas l īdzek Ĝi un noguld ījumi ( atlikuma izmai Ħas ) 1726962
F21010000 Naudas līdzekĜi 13459

F21010000 Naudas līdzekĜu un noguldījumu atlikums gada sākumā 13459
F21010000 Naudas līdzekĜu un noguldījumu atlikums perioda beigās

F22010000 Pieprasījuma noguldījumi 1691916
F22010000 Naudas līdzekĜu un noguldījumu atlikums gada sākumā 1691916
F22010000 Naudas līdzekĜu un noguldījumu atlikums perioda beigās

F29010000 TermiĦnoguldījumi 21587
F29010000 Naudas līdzekĜu un noguldījumu atlikums gada sākumā 21587
F29010000 Naudas līdzekĜu un noguldījumu atlikums perioda beigās

F40020000 AizĦēmumi 503143
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3.pielikums

Klasifik ācijas      Koda nosaukums   IeĦēm.un
kods izdev.summa

Kop ā ieĦēmumi 456790
Autoce Ĝu ( ielu ) fonda l īdzek Ĝi 416375

8.6.0.0. Procentu ieĦēmumi par depozītiem, kontu atlik.un v.parāda vērtspap. 200
12.3.0.0. Dažādi nenodokĜu ieĦēmumi 100
18.8.0.0. Pašvaldību budžetos saĦemtie valst budžeta transferti ES struktūrfond.
18.9.1.0. Mērėdotācijas pašvaldību autoceĜu ( ielu ) fondiem 329145

21.3.0.0. IeĦēmumi no budžeta iestāžu sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieĦ. 2930
21.4.0.0. Pārējie nekl.budž.iest.ieĦ.par sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieĦ. 84000

Dabas resursu nodoklis 40000
5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 40000

21.3.0.0. IeĦēmumi no budžeta iestāžu sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieĦ.
21.4.0.0. Pārējie nekl.budž.iest.ieĦ.par sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieĦ.

Pārējie speci ālā budžeta l īdzek Ĝi 415
8.6.0.0. Procentu ieĦēmumi par depozītiem, kontu atlik.un v.parāda vērtspap. 125
12.3.0.0. Dažādi nenodokĜu ieĦēmumi 150
21.3.0.0. IeĦēmumi no budžeta iestāžu sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieĦ. 140
21.4.0.0. Pārējie nekl.budž.iest.ieĦ.par sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieĦ.

Izdevumi atbilstoši funkcion ālajām kategorij ām 565033
.01.000 Vispārējie valdības dienesti 9097
.02.000 Aizsardzība
.04.000 Ekonomiskā darbība 480671
.05.000 Vides aizsardzība 69286
.06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana 5967
.08.000 Atpūta,kultūra un reliăija
.09.000 Izglītība 12

IeĦēmumu p ārsniegums ( + ) vai defic īts ( - ) -108243
Finans ēšana 108243

F20010000 Naudas l īdzek Ĝi un noguld ījumi ( atlikuma izmai Ħas ) 171243
F21010000 Naudas līdzekĜi 630

F21010000 Naudas līdzekĜu un noguldījumu atlikums gada sākumā 630
F21010000 Naudas līdzekĜu un noguldījumu atlikums perioda beigās

F22010000 Pieprasījuma noguldījumi 155462
F22010000 Naudas līdzekĜu un noguldījumu atlikums gada sākumā 221114
F22010000 Naudas līdzekĜu un noguldījumu atlikums perioda beigās 65652

F29010000 TermiĦnoguldījumi 15151
F29010000 Naudas līdzekĜu un noguldījumu atlikums gada sākumā 20184
F29010000 Naudas līdzekĜu un noguldījumu atlikums perioda beigās 5033

F40020000 AizĦēmumi -63000
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