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 Stoļerovas pagasta pārvaldes budžets 2014. gadam sastāda   

853 106 eiro. 

 2013. gadā plānotais budžets 1 081 832 eiro. 

 2013. gadā tika realizēts projekts ,,Ūdenssaimniecības 

attīstība Rēzeknes novada Stoļerovas pagasta Stoļerovas 

ciemā’’, kuram tika piesaistīti ES līdzfinansējums un Valsts 

kases aizņēmums 273 641 eiro apjomā. 

 2014. gadā turpinās Stoļerovas pagasta Saieta nama 

rekonstrukcijas projekta īstenošana. 

 

 



P aš valdības  ieņēmumi 2014. g . (eiro)

Naudas  līdzekļu atlikum s

20% , 169582

P ārējie paš valdību s aņem tie va ls ts  

budžeta tranferi

1% , 8360

D ažādi nenodokļu ieņēm um i

0% , 2063

P aš valdības  ies tāžu s aņem tie 

transferi no augstākas iestādes

37% , 314913

Ieņēm um i no va ls ts  budžeta  

iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem

4% , 34613

Aizņēm um i no Vals ts  kas es

38% , 323576



Naudas līdzekļu atlikums 

 12% , 130285 





Ieņēmumu pārskats par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 
p a k a lp o j u m ie m  %  ,  2 0 1 3 .  g a d s

12%
0%

3%

1%

53%

31%

Ieņēmumi no vecāku maksām Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanu

Ieņēmumi par zemes nomu ieņēmumi no pacientu iemaksām

Ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem



Ieņēmumu pārskats par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 
p a k a lp o ju m ie m  %  ,  2 0 1 4 .  g a d s

11%

0%

3%

1%

52%

33%

Ieņēmumi no vecāku maksām Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanu

Ieņēmumi par zemes nomu ieņēmumi no pacientu iemaksām

Ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem



Speciālā budžeta pārskats , 2013. gads 

Ieņēmumi (eiro) Izdevumi (eiro) 

Ekonomiskā 

darbība – 29946  



Speciālā budžeta pārskats , 2014. gads 

Ieņēmumi (eiro) Izdevumi (eiro) 

 Ekonomiskā darbība – 39594 , 

t.s. 

  dabas resursu nodoklis – 2356, 

 autoceļu fonds -37238 

 









2014. gada pamatbudžeta procentuālās attiecības 
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Būtiskākie 2014. gada ieguldījumi 

 Atlīdzības fonds 2014. gadā pieaug par 12,8% (paredzētas divas jaunas 

amatu vietas no 2014. gada 3. ceturkšņa – kultūras nama vadītājs un 

autobusa šoferis), 

 Samazinājums pamatlīdzekļu iegādē ir saistīts ar ūdensvada attīstības 

projekta realizāciju 2013. gadā, šogad ieplānots apgūt Saietu nama projektu 

416 924 eiro apjomā, 

 Pagasta pārvaldes ēkas remontam ieplānots 17 075 eiro (divu lieveņu  un 

ieejas koridoru remonts), 

 Plānots iegādāties autobusu skolēnu pārvadājumiem par 31 300 eiro, 

 Paredzēts iegādāties Rēznas pamatskolai mēbeles par 4700 eiro, e-klases 

ieviešanai datortehnikas iegāde – 2380 eiro, mācību klašu remontam – 3980 

eiro, 

 Sporta zāles blokā paredzēti līdzekļi 8250 eiro apjomā. 


