
1.pielikums

Klasifik ācijas      Koda nosaukums   Ieņēmumu
kods summa
1.0. Nodok ļu ieņēmumi 4412686

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 53735
4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 21956

2.0. Nenodok ļu ieņēmumi 69868
8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 2348
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 22321
13.0.0.0. Ieņēm. no valsts (pašvaldību) īpaš.iznomāš,pārdoš.un no nod.kapital. 10419

3.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ie ņēmumi 908364
21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieņ. 891934
21.4.0.0. Pārējie nekl.budž.iest.ieņ.par sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieņ. 16430

4.0. Ārvalstu finanšu pal īdzība 283012
21.1.0.0. Ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 283012

5.0. Transferti 12489108
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 12295995
18.6.1.0. Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija 419199
18.6.2.0. Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas 4628325
18.6.3.0. Pašvald.budž.saņ.izd.transf.ārv.fin.palīdz.projektu īstenoš.no v.budž.iest. 390505
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 326969
18.7.3.0. Pārējie valsts budžeta iestāžu kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām 107262
18.8.0.0. Pašvald.budž.saņ.valsts budž.transf.ES struktūrf.finans.projektu īsten. 2074357
19.0.0.0. Pašvald ību budžetu transferti 193113
19.1.0.0. Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta veida 2598
19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām 190515

Kop ā ieņēmumi 18163038
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2.pielikums

Klasifik ācijas      Koda nosaukums   Izdevumu 
kods summa

.01.000 Vispārējie valdības dienesti 2940656

.02.000 Aizsardzība 5000

.03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība

.04.000 Ekonomiskā darbība 2803558

.05.000 Vides aizsardzība 500

.06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1892330

.07.000 Veselība 103215

.08.000 Atpūta,kultūra un reliģija 1247753

.09.000 Izglītība 10683381

.10.000 Sociālā aizsardzība 2556599
 Kop ā izdevumi atbilstoši funkcion ālajām kategorij ām 22232992

Ieņēmumu p ārsniegums ( + ) vai defic īts ( - ) -4069954
Finans ēšana 4069954

F20010000 Naudas l īdzek ļi un noguld ījumi ( atlikuma izmai ņas ) 2547554
F21010000 Naudas līdzekļi 15253

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

F22010000 Pieprasījuma noguldījumi 2532301
F22010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 2551169
F22010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 18868

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

F40020000 Aizņēmumi 1522400
Plānotie aizņēmumi no Valsts kases 2731239
Saņemto aizņēmumu atmaksa 1208839
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3.pielikums

Klasifik ācijas      Koda nosaukums   Ieņēm.un
kods izdev.summa

Kop ā ieņēmumi 614066
Autoce ļu ( ielu ) fonda l īdzek ļi 523604

8.6.0.0. Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlik.un v.parāda vērtspap. 265
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 504347
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 90000
5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 90000
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 462
8.6.0.0. Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlik.un v.parāda vērtspap. 362
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 782910
.01.000 Vispārējie valdības dienesti 7360
.02.000 Aizsardzība
.04.000 Ekonomiskā darbība 606516
.05.000 Vides aizsardzība 161799
.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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