
 

RĒZEKNES NOVADA DOME 
REĢ.NR.90009112679 

Atbrīvošanas aleja 95,  Rēzekne,  LV – 4601, 

Tel. 646 22238; 646 22231,  Fax. 646 25935, 

E–pasts: info@rdc.lv 

Informācija Internetā:  http://www.rezeknesnovads.lv 

 

APSTIPRINĀTI 
Rēzeknes novada domes 
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Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošie noteikumi Nr.8 

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.96 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta 

konsolidēto kopsavilkumu 2013.gadam”” 

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

likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16.pantu 

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.96 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta 

konsolidēto kopsavilkumu 2013.gadam”: 

1.1. Pielikumā Nr.1 „Pamatbudžeta kopsavilkums ar grozījumiem pa valdības funkcijām un 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2013.gadam” veikt šādus ieņēmumu grozījumus:  

      -  rindā „ Nodokļu ieņēmumi” summu 5 209 590 aizstāt ar summu 5 437 903 (+228 313); 
       -   rindā „ klasifikācijas kods 1.0.0.0. „ Ienākuma nodokļi” summu 4 616 658 aizstāt ar 

summu 4 844 971 (+228 313);  

       -    rindā „ Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa” summu 4 616 658 aizstāt ar summu    

4 844 971 (+228 313); 

       -    rindā „ klasifikācijas kods 1.1.0.0. „Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa” summu   

4 616 658 aizstāt ar summu 4 844 971 (+228 313); 

- rindā „Nenodokļu ieņēmumi” summu 187 315 aizstāt ar summu 192 739 (+5 424); 

- rindā „klasifikācijas kods 12.0.0.0. „Pārējie nenodokļu ieņēmumi” summu 50 051 

aizstāt ar summu 55 057 (+5 006); 

- rindā „klasifikācijas kods 12.2.0.0. „Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu 

atlīdzībām un kompensācijām” summu 6 500 aizstāt ar summu 7 200 (+700); 

- rindā „ klasifikācijas kods 12.3.0.0. „Dažādi nenodokļu ieņēmumi” summu 43 551 

aizstāt ar summu 47 857 (+ 4 306); 

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

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas” summu 86 004 

aizstāt ar summu 86 422 ( +418);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- rindā „klasifikācijas kods 13.2.0.0. „Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas” 

summu 75 444 aizstāt ar summu 75 862 (+418); 

- rindā „ Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi” summu 1 283 291 aizstāt ar 

summu 1 344 154 (+60 863); 

- rindā „klasifikācijas kods 21.3.0.0. „Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi” summu 956 246 aizstāt ar summu 994 823 

(+38 577); 

- rindā „ klasifikācijas kods 21.4.0.0. „Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta 

iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi” summu 327 045 aizstāt ar summu 349 331(+22 286); 
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- rindā „ Transferti” summu 10 953 866 aizstāt ar summu 12 216 920 (+1 263 054); 

- rindā „ klasifikācijas kods 18.0.0.0. „ Valsts budžeta transferti” summu 10 726 541 

aizstāt ar summu 11 989 595 (+1 263 054); 

- rindā „klasifikācijas kods 18.6.0.0. „Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta” 

summu 10 726 541 aizstāt ar summu 11 989 595 (+1 263 054); 

- rindā „Kopā ieņēmumi” summu 17 643 090 aizstāt ar summu 19 200 744 (+1557 654). 

1.2. Pielikumā Nr.1 „Pamatbudžeta kopsavilkums ar grozījumiem pa valdības funkcijām un 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2013.gadam”veikt šādus grozījumus pa izdevumiem 

atbilstoši funkcionālajām kategorijām: 

- rindā „klasifikācijas kods 01.000” – „Vispārējie valdības dienesti” summu 2 957 307 

aizstāt ar summu 3 035 588 (+78 281); 

- rindā „klasifikācijas kods 04.000” – „Ekonomiskā darbība” summu 2 173 220 aizstāt 

ar summu 2 445 296 (+272 076); 

- rindā „klasifikācijas kods 06.000” – „Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” summu 

3 346 155 aizstāt ar summu 3 422 679 (+76 524); 

- rindā „klasifikācijas kods 07.000” – „Veselība” summu 105 535 aizstāt ar summu    

108 322 (+2 787); 

- rindā „klasifikācijas kods 08.000” – „Atpūta, kultūra, reliģija” summu 1 642 164 

aizstāt ar summu 1 682 737 (+40 573); 

- rindā „klasifikācijas kods 09.000” – „Izglītība” summu 8 413 394 aizstāt ar summu 

9 535 218 (+1 121 824); 

- rindā „klasifikācijas kods 10.000” – „Sociālā aizsardzība” summu 2 767 402 aizstāt ar 

summu 2 782 902 (+15 500); 

- rindā  „Kopā izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām” summu 21 420 779 

aizstāt ar summu 23 028 344 (+1 607 565); 

- rindā  „Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)” summu -3 777 689 aizstāt ar 

summu -3 827 600 (- 49 911); 

- rindā  „Finansēšana” summu 3 777 689 aizstāt ar summu 3 827 600 (+49 911); 

- rindā „ klasifikācijas kods F20010000 „Naudas līdzekļi un noguldījumi” summu 

2 714 554 aizstāt ar summu 2 635 327 (-79 227); 

- rindā „ Naudas līdzekļu atlikums gada beigās” summu 0 aizstāt ar summu 79 227  

(+79 227); 

- rindā „klasifikācijas kods F40020000” – „Aizņēmumi” summu 1 096 635 aizstāt ar 

summu 1 225 773 (+129 138); 

- rindā „klasifikācijas kods F4002 SAN „ Aizņēmumu saņemšana” summu 2 545 617 

aizstāt ar summu 2 517 580 (-28 037); 

- rindā „ klasifikācijas kods F4002 ATM „ Aizņēmumu atmaksa” summu -1 448 982 

aizstāt ar summu -1 291 807 (+157 175). 

1.3. Pielikumā Nr.2 „ Speciālā budžeta kopsavilkums ar grozījumiem pa valdības funkcijām 

un ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2013.gadam” veikt šādus grozījumus pa 

izdevumiem atbilstoši funkcionālajām kategorijām : 

- rindā „ klasifikācijas kods 04.000 „Ekonomiskā darbība” summu 605 456 aizstāt ar       

   summu 606 656 (+1 200); 

- rindā „ klasifikācijas kods 05.000 „Vides aizsardzība” summu 370 520 aizstāt ar       

   summu 369 320 (-1 200); 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamā dienā pēc to parakstīšanas. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                                                            M.Švarcs 

 


