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ARSTIPRINĀTI 

                                                                                                                      Rēzeknes novada domes 
2009.gada 15.oktobra sēdē                                                                                                                 

                          (protokols Nr.12,1.§) 
 

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.8 
"Par groz ījumiem Rēzeknes novada pašvaldības saistošajos noteikumos par konsolidēto 

pamatbudžetu un speciālo budžetu 2009.gadam” 
                            

     Izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu,  
uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 37. un 38. pantu  

 
    Veikt šādus grozījumus saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Rēzeknes novada pašvaldības 
budžetu 2009.gadam”, kuri apstiprināti ar novada domes 2009.gada 17.septembra sēdes lēmumu 
( protokols Nr.10;1$) 
 
Pielikumā Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieĦēmumi 
2009.gadam” veikt šādus grozījumus: 

- rindā „NodokĜu ieĦēmumi” summu 4390607 aizstāt ar summu 4389807 (-800);                                                                                                                                      
- rindā „klasifikācijas kods 4.1.1.0.” – „Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi” summu 

396758 aizstāt ar summu 396158 (-600); 
- rindā „klasifikācijas kods 4.1.2.0.” – „Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām” summu 

29277 aizstāt ar summu 29077 (-200); 
- rindā „NenodokĜu ieĦēmumi” summu 124860 aizstāt ar summu 126253 (+1393);  
- rindā „klasifikācijas kods 8.0.0.0.” – „IeĦēmumi no uzĦēmējdarbības un īpašuma” 

summu 25958 aizstāt ar summu 27165 (+1207); 
- rindā „klasifikācijas kods 9.0.0.0.” – „Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi” 

summu 21307 aizstāt ar summu 21712 (+405);  
- rindā „klasifikācijas kods 10.0.0.0.” – „Naudas sodi un sankcijas” summu 7564 aizstāt ar 

summu 7484 (-80);  
- rindā „klasifikācijas kods 12.0.0.0.” – „Pārējie nenodokĜu ieĦēmumi” summu 50918 

aizstāt ar summu 49679 (-1239); 
- rindā „klasifikācijas kods 13.0.0.0.” – „IeĦēm.no valsts (pašvaldību) īpaš.iznomāšanas, 

pārdošanas un no nodokĜu kapital.” summu 19113 aizstāt ar summu 20213 (+1100); 
- rindā „Maksas pakalpojumi un citi pašu ieĦēmumi” summu 1075397 aizstāt ar summu 

1104147 (+28750); 
- rindā „klasifikācijas kods 21.3.0.0.” – „IeĦēmumi no budžeta iestāžu sniegt.maksas 

pakalp.un citi pašu ieĦēmumi” summu 805602 aizstāt ar summu 810080 (+4478);  
- rindā „klasifikācijas kods 21.4.0.0.” – „Pārējie nekl.budž.iest.ieĦ.par sniegtajiem maksas 

pakalp.un citi pašu ieĦēmumi” summu 258226 aizstāt ar summu 282498 (+24272);  
- rindā „Transferti” summu 12123171 aizstāt ar summu 12820802 (+697631);  
- rindā „klasifikācijas kods 18.0.0.0” – „Valsts budžeta transferti” summu 4713350 aizstāt 

ar summu 5038319 (+324969); 



- rindā „klasifikācijas kods 18.6.1.0” – „Pašvaldību budžetā saĦemtā valsts budžeta 
dotācija” summu 139396 aizstāt ar summu 151579 (+12183); 

- rindā „klasifikācijas kods 18.6.2.0” – „Pašvaldību budžetā saĦemtās valsts budžeta 
mērėdotācijas” summu 1207715 aizstāt ar summu 1204125 (-3590); 

- rindā „klasifikācijas kods 18.6.9.0” – „Pārējie pašvaldību budžetā saĦ. valsts budžeta 
iestāžu uzturēšanas izdev.transferti” summu 128367 aizstāt ar summu 439242 (+310875); 

- rindā „klasifikācijas kods 18.8.0.0” – „Pašvaldību budžetā saĦ. valsts budžeta transf. ES 
struktūrf. finans.projektu īsten. ” summu 287024 aizstāt ar summu 292525 (+5501);  

- rindā „klasifikācijas kods 19.0.0.0” – „Pašvaldību budžetu transferti” summu 7409821 
aizstāt ar summu 7782483 (+372662); 

- rindā „klasifikācijas kods 19.2.0.0” – „IeĦēmumi pašvaldību budžetā no citām 
pašvaldībām” summu 505972 aizstāt ar summu 572581 (+66609); 

- rindā „klasifikācijas kods 19.3.0.0” – „IeĦēmumi no rajona padomēm” summu 6881949 
aizstāt ar summu 7188002 (+306053);                                                                                                             

- rindā  „Kopā ieĦēmumi” summu 17714035 aizstāt ar summu 18441009 (+726974). 
 
Pielikumā Nr.2 „Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta izdevumi 
2009..gadam” veikt šādus grozījumus: 

- rindā „klasifikācijas kods 01.000” – „Vispārējie valdības dienesti” summu 3028666 
aizstāt ar summu 3011515 (-17151); 

- rindā „klasifikācijas kods 03.000” – „Sabiedriskā kārtība un drošība” summu 86514 
aizstāt ar summu 87725 (+1211); 

- rindā „klasifikācijas kods 04.000” – „Ekonomiskā darbība” summu 592273 aizstāt ar 
summu 996790 (+404517); 

- rindā „klasifikācijas kods 05.000” – „Vides aizsardzība” summu 138999 aizstāt ar 
summu 122306 (-16693); 

- rindā „klasifikācijas kods 06.000” – „Pašvaldību teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana” 
summu 1972514 aizstāt ar summu 2060560 (+88046); 

- rindā „klasifikācijas kods 07.000” – „Veselība” summu 166163 aizstāt ar summu 154786 
(-11377); 

- rindā „klasifikācijas kods 08.000” – „Atpūta, kultūra, reliăija” summu 935856 aizstāt ar 
summu 920197 (-15659); 

- rindā „klasifikācijas kods 09.000” – „Izglītība” summu 11418213 aizstāt ar summu 
11622140 (+203927); 

- rindā „klasifikācijas kods 10.000” – „Sociālā aizsardzība” summu 1611200 aizstāt ar 
summu 1579752 (-31448); 

- rindā  „Kopā izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām” summu 19955041 aizstāt 
ar summu 20560414 (+605373); 

- rindā  „IeĦēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)” summu -2241006 aizstāt ar summu -
2119405 (+121601); 

- rindā  „Finansēšana” summu 2241006 aizstāt ar summu 2119405 (-121601); 
- rindā „klasifikācijas kods F20010000” – „Naudas līdzekĜi un noguldījumi (atlikuma 

izmaiĦas)” summu 2300505 aizstāt ar summu 2254052 (-46453); 
- rindā „klasifikācijas kods F22010000” – „Pieprasījuma noguldījumi” summu 2080583 

aizstāt ar summu 2004130 (-76453); 
- rindā „klasifikācijas kods F22010000” – „Naudas līdzekĜu un noguldījumu atlikums 

perioda beigās” summu 213181 aizstāt ar summu 289634 (+76453); 
- rindā „klasifikācijas kods F29010000” – „TermiĦnoguldījumi” summu 208723 aizstāt ar 

summu 238723 (+30000); 
- rindā „klasifikācijas kods F29010000” – „Naudas līdzekĜu un noguldījumu atlikums 

perioda beigās” summu 35000 aizstāt ar summu 5000 (-30000); 



- rindā „klasifikācijas kods F40020000” – „AizĦēmumi” summu -59499 aizstāt ar summu -
134647 (-75148). 

 
Pielikumā Nr.3 „Rēzeknes novada pašvaldības konsolidētā speciālā budžeta ieĦēmumi un 
izdevumi 2009.gadam” veikt šādus grozījumus: 

- rindā „Kopā ieĦēmumi” summu 1365021 aizstāt ar summu 1349102 (-15919); 
- rindā „AutoceĜu (ielu) fonds” summu 1305494 aizstāt ar summu 1289455 (-16039); 
- rindā „klasifikācijas kods 18.9.1.0.” – „Mērėdotācijas pašvaldību autoceĜu (ielu) 

fondiem” summu 505941 aizstāt ar summu 485002 (-20939); 
- pievienot rindu „klasifikācijas kods 19.2.5.0.” – „Pārējie ieĦēmumi no citām 

pašvaldībām” ar summu 16230; 
- rindā „klasifikācijas kods 19.3.0.0.” – „IeĦēmumi no rajona padomēm” summu 667527 

aizstāt ar summu 656197 (-11330); 
- rindā „Dabas resursu nodoklis” summu 55650 aizstāt ar summu 56370 (+720); 
- rindā „klasifikācijas kods 5.5.3.0.” – „Dabas resursu nodoklis” summu 53630 aizstāt ar 

summu 54330 (+700); 
- rindā „klasifikācijas kods 21.3.0.0.” – „IeĦēmumi no budžeta iestāžu sniegt.maksas 

pakalpoj.un citi pašu ieĦēm.” summu 20 aizstāt ar summu 40 (+20); 
- rindā „Pārējie speciālā budžeta līdzekĜi” summu 2387 aizstāt ar summu 1787 (-600); 
- rindā „klasifikācijas kods 21.4.0.0.” – „Pārējie nekl.budž.iest.ieĦ.par sniegtajiem maksas 

pakalp.un citi pašu ieĦēmumi” summu 1070 aizstāt ar summu 470 (-600);  
- rindā  „Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām” summu 1600939 aizstāt ar 

summu 1589207 (-11732); 
- rindā „klasifikācijas kods 04.000” – „Ekonomiskā darbība” summu 1068776 aizstāt ar 

summu 1057802 (-10974); 
- rindā „klasifikācijas kods 05.000” – „Vides aizsardzība” summu 83245 aizstāt ar summu 

79965 (-3280); 
- rindā „klasifikācijas kods 06.000” – „Pašvaldību teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana” 

summu 409829 aizstāt ar summu 412351 (+2522); 
- rindā  „IeĦēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)” summu -235918 aizstāt ar summu -

240105 (-4187); 
- rindā  „Finansēšana” summu 235918 aizstāt ar summu 240105 (+4187); 
- rindā „klasifikācijas kods F20010000” – „Naudas līdzekĜi un noguldījumi (atlikuma 

izmaiĦas)” summu 249628 aizstāt ar summu 252812 (+3184); 
- rindā „klasifikācija kods F22010000” – „Pieprasījuma noguldījumi” summu 249411 

aizstāt ar summu 252595 (+3184); 
- rindā „klasifikācijas kods F22010000” – „Naudas līdzekĜu un noguldījumu atlikums 

perioda beigās” summu 58500 aizstāt ar summu 55316 (-3184); 
- rindā „klasifikācijas kods F40020000” – „AizĦēmumi” summu    -13710 aizstāt ar 

summu -12707 (+1003). 
 
 
Novada domes priekšsēdētājs      M.Švarcs 
  


