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APSTIPRINĀTS 

Rēzeknes novada domes 

2010.gada 29.jūlija sēdē 

(protokols Nr.16, 1.§) 

 
 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS 2010.GADA 29.JŪLIJA  
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.36 

„PAR GROZĪJUMIEM RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS 
NOTEIKUMOS Nr.16 „PAR KONSOLIDĒTO PAMATBUDŽETU UN SPECIĀLO 

BUDŽETU 2010.GADAM”” 
 

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

likuma „Par pašvaldību budžetiem”16.pantu 

 
 

Veikt šādus grozījumus saistošajos noteikumos Nr.16 „Par Rēzeknes novada pašvaldības  
pamatbudžeta un speciālā budžeta kopsavilkumu 2010.gadam”, kuri apstiprināti ar novada 
domes 2010.gada 4.februāra sēdes lēmumu ( protokols Nr 3;1$) 
 
1. Pielikumā Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu kopsavilkums 

2010.gadam” veikt šādus grozījumus:  
1.1.  rindā „Nenodokļu ieņēmumi” summu 70835 aizstāt ar summu 74724 (+3889);                                                                                                                                                                      
1.2. rindā „klasifikācijas kods 8.0.0.0.” – „Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma” 

summu 2149 aizstāt ar summu 2849 (+700); 
1.3. rindā „klasifikācijas kods 9.0.0.0.” – „Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi” 

summu 23420 aizstāt ar summu 22620 (-800);  
1.4. rindā „klasifikācijas kods 10.0.0.0.” – „Naudas sodi un sankcijas” summu 10400 

aizstāt ar summu 8000 (-2400);  
1.5. rindā „klasifikācijas kods 12.0.0.0.” – „Pārējie nenodokļu ieņēmumi” summu 19666 

aizstāt ar summu 33266 (+13600); 
1.6. rindā „klasifikācijas kods 13.0.0.0.” – „Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu kapital.” summu 15200 aizstāt ar summu 
7989 (-7211); 

1.7. rindā „Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi” summu 1218520 aizstāt ar summu 
854705 (-363815); 

1.8. rindā „klasifikācijas kods 21.1.0.0.” – „Ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības” 
summu 9430 aizstāt ar summu 72698 (+63268);  

1.9. rindā „klasifikācijas kods 21.3.0.0.” – „Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegt.maksas 
pakalp.un citi pašu ieņēmumi” summu 740741 aizstāt ar summu 773571 (+32830);  

1.10. rindā „klasifikācijas kods 21.4.0.0.” – „Pārējie nekl.budž.iest.ieņ.par sniegtajiem 
maksas pakalp.un citi pašu ieņēmumi” summu 468349 aizstāt ar summu 8436 (-
459913);  

1.11. rindā „Transferti” summu 8652213 aizstāt ar summu 10701386 (+2049173);  
1.12. rindā „klasifikācijas kods 18.0.0.0” – „Valsts budžeta transferti” summu 8432206 

aizstāt ar summu 10459241 (+2027035); 



1.13. rindā „klasifikācijas kods 18.6.1.0” – „Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta 
dotācija” summu 111719 aizstāt ar summu 189681 (+77962); 

1.14. rindā „klasifikācijas kods 18.6.2.0” – „Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta 
mērķdotācijas” summu 3073772 aizstāt ar summu 3230392 (+156620); 

1.15. rindā „klasifikācijas kods 18.6.3.0” – „Pašvaldību budžetā saņemtie izdev.transferti 
ārvalstu finanšu palīdz.projektu īstenoš.no valsts budžeta iest.” summu 238754 aizstāt 
ar summu 622187 (+383433); 

1.16. rindā „klasifikācijas kods 18.6.9.0” – „Pārējie pašvaldību budžetā saņ. valsts budžeta 
iestāžu uzturēšanas izdev.transferti” summu 39009 aizstāt ar summu 49821 (+10812); 

1.17. rindā „klasifikācijas kods 18.8.0.0” – „Pašvaldību budžetā saņ. valsts budžeta transf. 
ES struktūrf. finans.projektu īsten. ” summu 354015 aizstāt ar summu 1752223 
(+1398208);  

1.18. rindā „klasifikācijas kods 19.0.0.0” – „Pašvaldību budžetu transferti” summu 220007 
aizstāt ar summu 242145 (+22138); 

1.19. rindā „klasifikācijas kods 19.2.0.0” – „Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām 
pašvaldībām” summu 220007 aizstāt ar summu 242145 (+22138);                                                                                                                                                                                       

1.20. rindā  „Kopā ieņēmumi” summu 14574110 aizstāt ar summu 16263357 (+1689247). 
 
2. Pielikumā Nr.2 „Rēzeknes novada pašvaldības  pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums 

2010..gadam” veikt šādus grozījumus: 
2.1. rindā „klasifikācijas kods 01.000” – „Vispārējie valdības dienesti” summu 3335275 

aizstāt ar summu 3404474 (+69199); 
2.2. rindā „klasifikācijas kods 03.000” – „Sabiedriskā kārtība un drošība” summu 108146 

aizstāt ar summu 0 (-108146); 
2.3. rindā „klasifikācijas kods 04.000” – „Ekonomiskā darbība” summu 1472174 aizstāt ar 

summu 2443378 (+971204); 
2.4. rindā „klasifikācijas kods 06.000” – „Pašvaldību teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana” summu 1595902 aizstāt ar summu 1608425 (+12523); 
2.5. rindā „klasifikācijas kods 07.000” – „Veselība” summu 93109 aizstāt ar summu 97776 

(+4667); 
2.6. rindā „klasifikācijas kods 08.000” – „Atpūta, kultūra, reliģija” summu 1080945 aizstāt 

ar summu 1140884 (+59939); 
2.7. rindā „klasifikācijas kods 09.000” – „Izglītība” summu 7452588 aizstāt ar summu 

7890333 (+437745); 
2.8. rindā „klasifikācijas kods 10.000” – „Sociālā aizsardzība” summu 1657856 aizstāt ar 

summu 1921479 (+263623); 
2.9. rindā  „Kopā izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām” summu 16804215 

aizstāt ar summu 18514969 (+1710754); 
2.10. rindā  „Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)” summu -2230105 aizstāt ar summu 

-2251612 (-21507); 
2.11. rindā  „Finansēšana” summu 2230105 aizstāt ar summu 2251612 (21507); 
2.12. rindā „klasifikācijas kods F20010000” – „Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma 

izmaiņas)” summu 1726962 aizstāt ar summu 1727300 (+338); 
2.13. rindā „klasifikācijas kods F22010000” – „Pieprasījuma noguldījumi” summu 1691916 

aizstāt ar summu 1692254 (+338); 
2.14. rindā „klasifikācijas kods F22010000” – „Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums 

gada sākumā” summu 1691916 aizstāt ar summu 1692254 (+338); 
2.15. rindā „klasifikācijas kods F40020000” – „Aizņēmumi” summu 503143 aizstāt ar 

summu 524312 (+21169). 
 
3. Pielikumā Nr.3 „Rēzeknes novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu 

kopsavilkums 2010.gadam” veikt šādus grozījumus: 
3.1. rindā „Kopā ieņēmumi” summu 456790 aizstāt ar summu 580739 (+123949);  



3.2. rindā „Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi” summu 416375 aizstāt ar summu 539124 
(+122749);rindā „klasifikācijas kods 8.6.0.0.” – „Procentu ieņēmumi par depozītiem, 
kontu atlikumie 

3.3. m un valsts parāda vērtspapīriem” summu 200 aizstāt ar summu 332 (+132); 
3.4. pievienot rindu „klasifikācijas kods 18.6.3.0” – „Pašvaldību budžetā saņemtie 

izdev.transferti ārvalstu finanšu palīdz.projektu īstenoš.no valsts budžeta iest.”  ar 
summu 11715; 

3.5. rindā „klasifikācijas kods 18.9.1.0.” – „Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu ( ielu ) 
fondiem”  summu 329145 aizstāt ar summu 432195 (+103050); 

3.6. pievienot rindu „klasifikācijas kods 19.1.0.0” – „Ieņēmumi no cita budžeta veida”  ar 
summu 7852; 

3.7. rindā „Pārējie speciālā budžeta līdzekļi” summu 415 aizstāt ar summu 1615 (+1200); 
3.8. rindā „klasifikācijas kods 21.3.0.0.” – „Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegt.maksas 

pakalp.un citi pašu ieņēmumi” summu 140 aizstāt ar summu 1340 (+1200);   
3.9. rindā  „Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām” summu 565033 aizstāt ar 

summu 699846 (+134813); 
3.10. rindā „klasifikācijas kods 01.000” – „Vispārējie valdības dienesti” summu 9097 

aizstāt ar summu 9435 (+338); 
3.11. rindā „klasifikācijas kods 04.000” – „Ekonomiskā darbība” summu 480671 aizstāt ar 

summu 613946 (+133275); 
3.12. rindā „klasifikācijas kods 06.000” – „Pašvaldību teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana” summu 5967 aizstāt ar summu 7167 (+1200); 
3.13. rindā  „Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)” summu -108243 aizstāt ar summu 

-119107(-10864); 
3.14. rindā  „Finansēšana” summu 108243 aizstāt ar summu 119107 (+10864); 
3.15. rindā „klasifikācijas kods F20010000” – „Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma 

izmaiņas)” summu 171243 aizstāt ar summu 186365 (+15122); 
3.16. rindā „klasifikācija kods F22010000” – „Pieprasījuma noguldījumi” summu 155462 

aizstāt ar summu 170584 (+15122); 
3.17. rindā „klasifikācijas kods F22010000” – „Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums 

perioda beigās” summu 65652 aizstāt ar summu 50530 (-15122); 
3.18. rindā „klasifikācijas kods F40020000” – „Aizņēmumi” summu -63000 aizstāt ar 

summu -67258 (-4258).  
 
Domes priekšsēdētāja vietniece                                                                             E.Pizāne  



 

  1.pielikums 

 
 

   

Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu kopsavilkums  

2010.gadam 
(grozīj.apstiprin.novada domes sēdē  29.07.2010.) 

      

Klasifikācijas      Koda nosaukums    Ieņēmumu 

kods   summa 

  Nodokļu ieņēmumi 4632542 

1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 4295458 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 314326 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 22758 

  Nenodokļu ieņēmumi 74724 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 2849 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi 22620 

10.0.0.0 Naudas sodi un sankcijas 8000 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 33266 

13.0.0.0. Ieņēm. no valsts (pašvaldību) īpaš.iznomāš,pārdoš.un no nod.kapital. 7989 

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 854705 

21.1.0.0. Ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 72698 

21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieņ. 773571 

21.4.0.0. Pārējie nekl.budž.iest.ieņ.par sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieņ. 8436 

  Transferti 10701386 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 10459241 

18.6.1.0. Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija 189681 

18.6.2.0. Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas 3230392 

18.6.3.0. 
Pašvald.budž.saņ.izd.transf.ārv.fin.palīdz.projektu īstenoš.no 
v.budž.iest. 622187 

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību FIF 4614937 

18.6.9.0. Pārējie pašv.budžetā saņ.valsts budž.iest.uzturēšanas izdev.transferti 49821 

18.8.0.0. Pašvald.budž.saņ.valsts budž.transf.ES struktūrf.finans.projektu īsten. 1752223 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 242145 

19.1.0.0. Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta veida   

19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām 242145 

      

  Kopā ieņēmumi  16263357 

   

   

   

   

  

 



 

  2.pielikums 

 
 

   

Rēzeknes novada pašvaldības  pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums 

2010.gadam 
(grozīj.apstiprin.novada domes sēdē  29.07.2010.) 

      

Klasifikācijas      Koda nosaukums    Izdevumu  

kods   summa 

.01.000 Vispārējie valdības dienesti 3404474 

.02.000 Aizsardzība 8220 

.03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība   

.04.000 Ekonomiskā darbība 2443378 

.05.000 Vides aizsardzība   

.06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1608425 

.07.000 Veselība 97776 

.08.000 Atpūta,kultūra un reliģija 1140884 

.09.000 Izglītība 7890333 

.10.000 Sociālā aizsardzība 1921479 

   Kopā izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 18514969 

  Ieņēmumu pārsniegums ( + ) vai deficīts ( - ) -2251612 

  Finansēšana 2251612 

F20010000 Naudas līdzekļi un noguldījumi ( atlikuma izmaiņas ) 1727300 

F21010000 Naudas līdzekļi 13459 

F21010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 13459 

F21010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās   

F22010000 Pieprasījuma noguldījumi 1692254 

F22010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 1692254 

F22010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās   

F29010000 Termiņnoguldījumi 21587 

F29010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 21587 

F29010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās   

F40020000 Aizņēmumi 524312 

   

   

   

   
  

 



 

  3.pielikums 

 
 

   

Rēzeknes novada pašvaldības speciālā budžeta 

ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2010.gadam 
(grozīj.apstiprin.novada domes sēdē  29.07.2010.) 

Klasifikācijas      Koda nosaukums    Ieņēm.un 

kods   izdev.summa 

  Kopā ieņēmumi 580739 

  Autoceļu ( ielu ) fonda līdzekļi 539124 

8.6.0.0. Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlik.un v.parāda vērtspap. 332 

12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 100 

18.6.3.0. 
Pašvald.budž.saņ.izd.transf.ārv.fin.palīdz.projektu īstenoš.no 
v.budž.iest. 11715 

18.9.1.0. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu ( ielu ) fondiem 432195 

19.1.0.0. Ieņēmumi no cita budžeta veida 7852 

21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieņ. 2930 

21.4.0.0. Pārējie nekl.budž.iest.ieņ.par sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieņ. 84000 

  Dabas resursu nodoklis 40000 

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 40000 

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 speciālā budžeta līdzekļi 1615 

8.6.0.0. Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlik.un v.parāda vērtspap. 125 

12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 150 

21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieņ. 1340 

21.4.0.0. Pārējie nekl.budž.iest.ieņ.par sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieņ.   

  Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 699846 

.01.000 Vispārējie valdības dienesti 9435 

.02.000 Aizsardzība   

.04.000 Ekonomiskā darbība 613946 

.05.000 Vides aizsardzība 69286 

.06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 7167 

.08.000 Atpūta,kultūra un reliģija   

.09.000 Izglītība 12 

  Ieņēmumu pārsniegums ( + ) vai deficīts ( - ) -119107 

  Finansēšana 119107 

F20010000 Naudas līdzekļi un noguldījumi ( atlikuma izmaiņas ) 186365 

F21010000 Naudas līdzekļi 630 

F21010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 630 

F21010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās   

F22010000 Pieprasījuma noguldījumi 170584 

F22010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 221114 

F22010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 50530 

F29010000 Termiņnoguldījumi 15151 

F29010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 20184 

F29010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 5033 

F40020000 Aizņēmumi -67258 

   

   

   

  

 


