
1.pielikums

Klasifik ācijas      Koda nosaukums   Ieņēmumu
kods summa
1.0. Nodok ļu ieņēmumi 4390586

1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 3818110
4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 518885
4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 42735
4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 10856

2.0. Nenodok ļu ieņēmumi 61214
8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 1893
9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi 16780
10.0.0.0 Naudas sodi un sankcijas 18000
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 17270
13.0.0.0. Ieņēm. no valsts (pašvaldību) īpaš.iznomāš,pārdoš.un no nod.kapital. 7271

3.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ie ņēmumi 881686
21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieņ. 876947
21.4.0.0. Pārējie nekl.budž.iest.ieņ.par sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieņ. 4739

4.0. Ārvalstu finanšu pal īdzība 207212
21.1.0.0. Ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 207212

5.0. Transferti 11130583
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 10937685
18.6.1.0. Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija 413244
18.6.2.0. Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas 3330877
18.6.3.0. Pašvald.budž.saņ.izd.transf.ārv.fin.palīdz.projektu īstenoš.no v.budž.iest. 367841
18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību FIF 4349378
18.6.9.0. Pārējie pašv.budžetā saņ.valsts budž.iest.uzturēšanas izdev.transferti 324169
18.7.3.0. Pārējie valsts budžeta iestāžu kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām 103724
18.8.0.0. Pašvald.budž.saņ.valsts budž.transf.ES struktūrf.finans.projektu īsten. 2048452
19.0.0.0. Pašvald ību budžetu transferti 192898
19.1.0.0. Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta veida 2598
19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām 190300

Kop ā ieņēmumi 16671281
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2.pielikums

Klasifik ācijas      Koda nosaukums   Izdevumu 
kods summa

.01.000 Vispārējie valdības dienesti 3004100

.02.000 Aizsardzība 5000

.03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība

.04.000 Ekonomiskā darbība 2655090

.05.000 Vides aizsardzība

.06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1878424

.07.000 Veselība 102148

.08.000 Atpūta,kultūra un reliģija 1241985

.09.000 Izglītība 9276642

.10.000 Sociālā aizsardzība 2396156
 Kop ā izdevumi atbilstoši funkcion ālajām kategorij ām 20559545

Ieņēmumu p ārsniegums ( + ) vai defic īts ( - ) -3888264
Finans ēšana 3888264

F20010000 Naudas l īdzek ļi un noguld ījumi ( atlikuma izmai ņas ) 2566422
F21010000 Naudas līdzekļi 15253

F21010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 15253
F21010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās

F22010000 Pieprasījuma noguldījumi 2551169
F22010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 2551169
F22010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās

F29010000 Termiņnoguldījumi 0
F29010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā
F29010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās

F40020000 Aizņēmumi 1321842
Plānotie aizņēmumi no Valsts kases 2466400
Saņemto aizņēmumu atmaksa 1144558
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3.pielikums

Klasifik ācijas      Koda nosaukums   Ieņēm.un
kods izdev.summa

Kop ā ieņēmumi 521804
Autoce ļu ( ielu ) fonda l īdzek ļi 451422

8.6.0.0. Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlik.un v.parāda vērtspap. 235
12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi
18.6.3.0. Pašvaldību budž.saņ.transferti ārv.fin.pal.proj.īstenoš.no valsts budž.iest. 15592
18.9.1.0. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu ( ielu ) fondiem 432195
19.1.0.0 Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta veida 1350
19.2.5.0. Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām
21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieņ. 2050
21.4.0.0. Pārējie nekl.budž.iest.ieņ.par sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieņ.

Dabas resursu nodoklis 70000
5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 70000
19.2.5.0. Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām
21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieņ.
21.4.0.0. Pārējie nekl.budž.iest.ieņ.par sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieņ.

Pārējie speci ālā budžeta l īdzek ļi 382
8.6.0.0. Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlik.un v.parāda vērtspap. 282
12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 100
21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieņ.
21.4.0.0. Pārējie nekl.budž.iest.ieņ.par sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieņ.

Izdevumi atbilstoši funkcion ālajām kategorij ām 690648
.01.000 Vispārējie valdības dienesti 7280
.02.000 Aizsardzība
.04.000 Ekonomiskā darbība 534334
.05.000 Vides aizsardzība 141799
.06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 7235
.08.000 Atpūta,kultūra un reliģija
.09.000 Izglītība

Ieņēmumu p ārsniegums ( + ) vai defic īts ( - ) -168844
Finans ēšana 168844

F20010000 Naudas l īdzek ļi un noguld ījumi ( atlikuma izmai ņas ) 186586
F21010000 Naudas līdzekļi 529

F21010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 529
F21010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās

F22010000 Pieprasījuma noguldījumi 186057
F22010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 187105
F22010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 1048

F29010000 Termiņnoguldījumi 0
F29010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā
F29010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās

F40020000 Aizņēmumi -17742
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