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Priekules novada domes pamatbudžeta ieņēmumi 2013.gadam. 

Klasifikā- 

cijas kods  
Rādītāju nosaukums Gada plāns 

LVL 

A B   

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 3468750 

1.0. Nodokļu ieņēmumi 1421164 

1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 1195736 

1.1. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1195736 

1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 1195736 

1.1.1.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1195736 

1.1.1.1. 

Saņemts no Valsts kases sadales konta 

iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

atlikums 12325 

1.1.1.2. 
Saņemts no Valsts kases sadales konta 

pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1183411 

1.4. Īpašuma nodokļi 225428 

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 225428 

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 225428 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 209889 

4.1.1.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi 190889 

4.1.1.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 

iepriekšējo gadu parādi 19000 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 7299 

4.1.2.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā 

gada maksājumi 6794 

4.1.2.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi 

par iepriekšējiem gadiem 500 

4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 8240 

4.1.3.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem 

kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 7740 

4.1.3.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem 

parādi par iepriekšējiem gadiem 500 

2.0. Nenodokļu ieņēmumi 18000 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 3000 

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 1000 

9.4.2.0. 
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu 

funkciju pildīšanu bāriņtiesās  500 



9.4.5.0. 
Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, 

grozīšanu un papildināšanu  500 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 2000 

9.5.2.9. Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 2000 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 8000 

10.3.0.0. 
Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas 

pārkāpumiem 8000 

13.0.0.0. 
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 7000 

13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 7000 

3.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 148750 

21.3.0.0. 
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 144470 

21.3.4.0. 

Procentu ieņēmumi par maksas pakalpojumu un citu 

pašu ieņēmumu ieguldījumiem depozītā vai kontu 

atlikumiem 250 

21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 43750 

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 21200 

21.3.9.0. 
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem 79270 

21.4.0.0. 

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu 

ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 4280 

21.4.9.0. Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 4280 

5.0. Transferti 1880836 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 1840836 

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 1840836 

18.6.2.0. 
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 813601 

18.6.3.0. 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 
206542 

18.6.4.0. 
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda 807710 

18.6.9.0. 
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu 

transferti 12983 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 40000 

19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 40000 

 

 

 


