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Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošie noteikumi Nr.93 

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 19.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.68 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta 

konsolidēto kopsavilkumu 2012.gadam”” 

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

likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16.pantu 

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 19.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.68 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta 

konsolidēto kopsavilkumu 2012.gadam”: 

1.1. Pielikumā Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu kopsavilkums 

2012.gadam” veikt šādus grozījumus:  

- rindā „Nodokļu ieņēmumi” summu 4998514 aizstāt ar summu 5010414  (+11900);  

- rindā „klasifikācijas kods 4.1.1.0.” - „Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi” summu 

500226 aizstāt ar summu 507226 (+7000);   

- rindā „klasifikācijas kods 4.1.2.0.” - „Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām” summu 

70624 aizstāt ar summu 75524 (+4900);  

- rindā „Nenodokļu ieņēmumi” summu 124394 aizstāt ar summu 154865 (+30471); 

- rindā „klasifikācijas kods 8.0.0.0.”- „ Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma” 

summu 2184 aizstāt ar summu 2644 (+460); 

- rindā „klasifikācijas kods 9.0.0.0.”- „ Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas 

nodevas” summu 17880 aizstāt ar summu 20730 (+ 2850); 

- rindā „klasifikācijas kods 10.0.0.0.”- „ Naudas sodi un sankcijas” summu 20090 

aizstāt ar summu 26390 ( +6300);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- rindā „klasifikācijas kods 12.0.0.0.” – „Pārējie nenodokļu ieņēmumi” summu 39002 

aizstāt ar summu 37599 (-1403); 

- rindā „klasifikācijas kods 13.0.0.0.” – „Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu kapital.” summu 45238 aizstāt ar summu 

67502 (+22264); 

- rindā „Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi” summu 1062356 aizstāt ar summu 

1126316 (+63960); 

- rindā „klasifikācijas kods 21.3.0.0.” – „Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegt. maksas 

pakalp. un citi pašu ieņēmumi” summu 1004093 aizstāt ar summu 1058819 (+54726);  

- rindā „klasifikācijas kods 21.4.0.0.” – „Pārējie nekl.budž.iest.ieņ. par sniegtajiem 

maksas pakalp. un citi pašu ieņēmumi” summu 58263 aizstāt ar summu 67497 

(+9234);  
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- rindā „Transferti” summu 12612549 aizstāt ar summu 12737014 (+124465);  

- rindā „klasifikācijas kods 18.0.0.0” – „Valsts budžeta transferti” summu 12412549 

aizstāt ar summu 12537014 (+124465); 

- rindā „klasifikācijas kods 18.6.2.0.” - „Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim ” summu 4322026 aizstāt ar summu 4698548 (+376522); 

- rindā „klasifikācijas kods 18.6.3.0” – „Pašvaldībām no valsts budžeta iestādēm 

saņemtie transferti ES un pār.līdzfinans. projektiem” summu 3323300 aizstāt ar 

summu 3058780 (-264520); 

- rindā „klasifikācijas kods 18.6.9.0” – „Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

iestāžu transferti” summu 43330 aizstāt ar summu 55793 (+12463);                                                                                                                                                                                                                                                               

- rindā  „Kopā ieņēmumi” summu 18845539 aizstāt ar summu 19076335 (+230796). 

1.2. Pielikumā Nr.2 „Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums 

2012..gadam” veikt šādus grozījumus: 

- rindā „klasifikācijas kods 01.000” – „Vispārējie valdības dienesti” summu 3104036 

aizstāt ar summu 3127487 (+23451); 

- rindā „klasifikācijas kods 04.000” – „Ekonomiskā darbība” summu 2384084 aizstāt ar 

summu 1938722 (-445362); 

- rindā „klasifikācijas kods 06.000” – „Pašvaldību teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana” summu 3676009 aizstāt ar summu 3335894 (-340115); 

- rindā „klasifikācijas kods 07.000” – „Veselība” summu 93074 aizstāt ar summu 98798 

(+5724); 

- rindā „klasifikācijas kods 08.000” – „Atpūta, kultūra, reliģija” summu 1491975 aizstāt 

ar summu 1483443 (-8532); 

- rindā „klasifikācijas kods 09.000” – „Izglītība” summu 9305556 aizstāt ar summu 

9665415 (+359859); 

- rindā „klasifikācijas kods 10.000” – „Sociālā aizsardzība” summu 2655508 aizstāt ar 

summu 2674322 (+18814); 

- rindā  „Kopā izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām” summu 22725242 

aizstāt ar summu 22339081 (-386161); 

- rindā  „Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)” summu -3879703 aizstāt ar summu 

-3262746 (+616957); 

- rindā  „Finansēšana” summu 3879703 aizstāt ar summu 3262746 (-616957); 

- rindā „klasifikācijas kods F40020000” – „Aizņēmumi” summu 1085660 aizstāt ar 

summu 468703 (-616957); 

1.3. Pielikumā Nr.3 „Rēzeknes novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu 

kopsavilkums 2012.gadam” veikt šādus grozījumus: 

- rindā „Kopā ieņēmumi” summu 534698 aizstāt ar summu 614739 (+80041);  

- rindā „ Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi” summu 434228 aizstāt ar summu 479852 

(+45624); 

- rindā „ Dabas resursu nodoklis” summu 100000 aizstāt ar summu 134417 ( +34417) 

- rindā „Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām” summu 793850 aizstāt ar 

summu 873891 (+80041); 

- rindā „klasifikācijas kods 04.000” – „Ekonomiskā darbība” summu 546929 aizstāt ar 

summu 592553 (+45624); 

- rindā „ klasifikācijas kods 05.000”- „ Vides aizsardzība” summu 233452 aizstāt ar 

summu 267869 (+34417) 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamā dienā pēc to parakstīšanas. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                                                            M.Švarcs 


