
PIELIKUMS Nr.1

"Par Jaunpils novada pašvaldības  budžetu 2014.gadam"

1110 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 973252,00

1111 Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā

gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa

atlikums

5450,00

1112 Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā

ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis
967802,00

4000 Īpašuma nodokļi 202201,00

4111 Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā

saimnieciskā gada ieņēmumi
173765,00

4112 Nekustā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu

parādi
13566,00

4121 Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada

maksājumi
6747,00

4122 Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par

iepriekšējiem gadiem
205,00

4131 Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā

saimnieciskā gada ieņēmumi
5511,00

4132 Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par

iepriekšējiem gadiem
2407,00

8600 Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu

atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem
43,00

8622 Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu

atlikumiem Valsts kasē (Latvijas bankā) vai

kredītiestādēs

43,00

9400 Valsts nodevas ,kuras ieskaita pašvaldības

budžetā
1352,00

9420 Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju

pildīšanu bāriņtiesās un pagasttiesās
854,00

9450 Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu ,

grozīšanu un papildināšanu
427,00

9490 Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību

budžetā
71,00

9500 Pašvaldību nodevas 1095,00

9511 Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo

dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu
100,00

9514 Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 711,00

9521 Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu 284,00

10000 Naudas sodi un sankcijas 3557,00

10140 Naudas sodi ko uzliek pašvaldības 711,00

10300 Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas

pārkāpumiem
2846,00

12000 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 711,00

12390 Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 711,00

13000 Ieņēmumi no pašvaldību īpašuma iznomāšanas,

pārdošanas un no nod.pamatparāda kap. 35937,00

13210 Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 35937,00

Jaunpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.1

Jaunpils novada domes 2014.gada budžeta ieņēmumi

Klasifikācijas 

kodi
Ieņēmumu veidi Plānotie ieņēmumi 



18000 Valsts budžeta transferti 578700,00

18620 Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti

noteiktam mērķim
262309,00

18630 Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie

transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu

finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem
9960,00

18640 Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību

finanšu izlīdzināšanas fonda
276754,00

18690 Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu

transferti
29677,00

19000 Pašvaldību budžetu transferti 48378,00

19200 Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām
48378,00

21300 Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem

maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
26379,00

21352 Ieņēmumi no vecāku maksām 141,00

21359 Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 284,00

21381 Ieņēmumi par telpu nomu 1850,00

21383 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 6830,00

21384 Ieņēmumi par zemes nomu 2846,00

21392 Ieņēmumi no pacientu iemaksām 199,00

21399 Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 14229,00

Budžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2014. 84883,00

Pavisam kopā 1956488,00

Domes priekšsēdētāja L.Gintere


