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Rugāju novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta  ieņēmumi 

 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Plāns  

2020. 

gadam 

EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   3730846 

1 2 3 

IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 720607 

  Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa   1.1.0.0. 720607 

    Iedzīvotāju ienākuma nodoklis     1.1.1.0. 720607 

    Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa atlikums       1.1.1.1. 12136 

    Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis       1.1.1.2. 708471 

ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 173830 

  Nekustamā īpašuma nodoklis   4.1.0.0. 173830 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi     4.1.1.0. 168410 

    Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi       4.1.1.1. 135410 

    Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi       4.1.1.2. 33000 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām     4.1.2.0. 2357 

    Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi       4.1.2.1. 2307 

    Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem       4.1.2.2. 50 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem     4.1.3.0. 3063 

    Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi       4.1.3.1. 2863 

    Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem       4.1.3.2. 200 

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS 9.0.0.0. 1870 

  Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā   9.4.0.0. 1700 

    Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās     9.4.2.0. 1500 

    Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta 

aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas 

apliecības izsniegšanu     9.4.5.0. 200 

  Pašvaldību nodevas   9.5.0.0. 170 

    Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to 

kopiju saņemšanu     9.5.1.1. 20 

    Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās     9.5.1.4. 50 

    Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu     9.5.2.1. 100 

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 150 

  Naudas sodi   10.1.0.0. 150 

    Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības     10.1.4.0. 150 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no 

nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 144000 

  Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas   13.2.0.0. 144000 

    Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas     13.2.1.0. 144000 
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Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 2353918 

  Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta   18.6.0.0. 2353918 

    Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti     18.6.2.0. 667600 

    Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 

projektiem (pasākumiem)     18.6.3.0. 704467 

    Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda     18.6.4.0. 981851 

PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 19.0.0.0. 89000 

  Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām   19.2.0.0. 89000 

Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 247471 

  Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi   21.3.0.0. 241345 

    Maksa par izglītības pakalpojumiem     21.3.5.0. 12400 

    Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 

      

21.3.5.9. 12400 

    Ieņēmumi par nomu un īri     21.3.8.0. 56954 

    Ieņēmumi par telpu nomu 

      

21.3.8.1. 54 

    Ieņēmumi par zemes nomu 

      

21.3.8.4. 50000 

    Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 

      

21.3.8.9. 6900 

    Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem     21.3.9.0. 171991 

    Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs 

      

21.3.9.1. 134008 

    Ieņēmumi par biļešu realizāciju 

      

21.3.9.3. 4100 

    Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 

      

21.3.9.4. 24539 

    Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 

      

21.3.9.9. 9344 

  Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   21.4.0.0. 6126 

    Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi     21.4.2.0. 6126 

    Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi 

      

21.4.2.9. 6126 
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