
1.pielikums

Klasifik ācijas      Koda nosaukums   Ieņēmumu
kods summa

Nodok ļu ieņēmumi 4803642
1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 4295458
4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 434326
4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 73858

Nenodok ļu ieņēmumi 85187
8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 3006
9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi 16720
10.0.0.0 Naudas sodi un sankcijas 17000
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 37015
13.0.0.0. Ieņēm. no valsts (pašvaldību) īpaš.iznomāš,pārdoš.un no nod.kapital. 11446

Maksas pakalpojumi un citi pašu ie ņēmumi 1183179
21.1.0.0. Ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 228412
21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieņ. 889310
21.4.0.0. Pārējie nekl.budž.iest.ieņ.par sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieņ. 65457

Transferti 12287404
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 12060023
18.6.1.0. Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija 276611
18.6.2.0. Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas 4691198
18.6.3.0. Pašvald.budž.saņ.izd.transf.ārv.fin.palīdz.projektu īstenoš.no v.budž.iest. 613843
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 27267
18.8.0.0. Pašvald.budž.saņ.valsts budž.transf.ES struktūrf.finans.projektu īsten. 1836167
19.0.0.0. Pašvald ību budžetu transferti 227381
19.1.0.0. Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta veida
19.2.0.0. Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām 227381

Kop ā ieņēmumi 18359412
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2.pielikums

Klasifik ācijas      Koda nosaukums   Izdevumu 
kods summa

.01.000 Vispārējie valdības dienesti 3502699

.02.000 Aizsardzība 8220

.03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība

.04.000 Ekonomiskā darbība 2606965

.05.000 Vides aizsardzība

.06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1737825

.07.000 Veselība 102645

.08.000 Atpūta,kultūra un reliģija 1071485

.09.000 Izglītība 9430242

.10.000 Sociālā aizsardzība 2228673
 Kop ā izdevumi atbilstoši funkcion ālajām kategorij ām 20688754

Ieņēmumu p ārsniegums ( + ) vai defic īts ( - ) -2329342
Finans ēšana 2329342

F20010000 Naudas l īdzek ļi un noguld ījumi ( atlikuma izmai ņas ) 1401893
F21010000 Naudas līdzekļi 13459

F21010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 13459
F21010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās

F22010000 Pieprasījuma noguldījumi 1366847
F22010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 1692254
F22010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 325407

F29010000 Termiņnoguldījumi 21587
F29010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 21587
F29010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās

F40020000 Aizņēmumi 927449
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3.pielikums

Klasifik ācijas      Koda nosaukums   Ieņēm.un
kods izdev.summa

Kop ā ieņēmumi 622173
Autoce ļu ( ielu ) fonda l īdzek ļi 549763

8.6.0.0. Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlik.un v.parāda vērtspap. 756
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. 15914
18.9.1.0. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu ( ielu ) fondiem 432195
19.1.0.0. Ieņēmumi no cita budžeta veida 13492
21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieņ. 2975
21.4.0.0. Pārējie nekl.budž.iest.ieņ.par sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieņ. 84331

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 2410
8.6.0.0. Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlik.un v.parāda vērtspap. 130
12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 180
21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieņ. 2100
21.4.0.0. Pārējie nekl.budž.iest.ieņ.par sniegt.maksas pakalpoj.un citi pašu ieņ.

Izdevumi atbilstoši funkcion ālajām kategorij ām 726693
.01.000 Vispārējie valdības dienesti 9435
.02.000 Aizsardzība
.04.000 Ekonomiskā darbība 628393
.05.000 Vides aizsardzība 79614
.06.000 Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 9239
.08.000 Atpūta,kultūra un reliģija
.09.000 Izglītība 12

Ieņēmumu p ārsniegums ( + ) vai defic īts ( - ) -104520
Finans ēšana 104520

F20010000 Naudas l īdzek ļi un noguld ījumi ( atlikuma izmai ņas ) 171714
F21010000 Naudas līdzekļi 630

F21010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 630
F21010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās

F22010000 Pieprasījuma noguldījumi 155933
F22010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 221114
F22010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 65181

F29010000 Termiņnoguldījumi 15151
F29010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 20184
F29010000 Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 5033

F40020000 Aizņēmumi -67194
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