
 

Grozījumi Noteikumos Nr.1 

 
(protokola nr.4, §.1.) 

Izdoti saskaņa ar likuma “Par pašvaldībām” 21., 46. 

pantiem un likumu “Par pašvaldību budžetiem”. 

 

 

Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības pamatbudžetā  2010. gadā 
 

Veikt šādus grozījumus Noteikumos Nr.1 par  Viļānu novada pašvaldības pamatbudžetu 

2010.gadam, kuri apstiprināti ar novada domes 2010.gada 10.februāra sēdes lēmumu (protokols 

Nr.4, §.1): 

 

 

Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta  ieņēmumi 2010. gadām: 

 
rinda  „klasifikācijas kods 1.1.1.0.” – „Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ” summu  805 401 aizstāt ar 

summu  988 380  ( + 182 979 ), 

 t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 1.1.1.2.” – „Saņemts no Valsts kases sadales kaonta pārskata gadā ieskaitītais 

iedzīvotāju ienākuma nodoklis” summu 791 932 aizstāt ar summu 974 911 ( + 182 979); 
 

rinda  „klasifikācijas kods 4.1.1.0.” – „Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi ” summu  62 236 

aizstāt ar summu  69 236  ( + 7 000 ), 

 t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 4.1.1.1.” – „Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada 

ieņēmumi” summu 56 204 aizstāt ar summu 61 204 ( + 5 000); 

-rinda”klasifikācijas kods 4.1.1.2.” – „Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi ” 

summu 6 032 aizstāt ar summu 8 032 ( + 2 000 ); 

 

rinda  „klasifikācijas kods 4.1.2.0.” – „Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām ” summu  3 929  

aizstāt ar summu  4 329  ( + 400 ), 

 t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 4.1.2.2.” – „Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem 

gadiem” summu 118 aizstāt ar summu 518 ( + 400 ); 

 

 rinda  „klasifikācijas kods 8.6.2.0.” – „ Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem ” summu  100  

aizstāt ar summu  500  ( + 400 ), 

 t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 8.6.2.2.” – „Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 

Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs ” summu 100 aizstāt ar summu   500 ( + 400 ); 

 
rinda  „klasifikācijas kods 9.4.0.0.” – „ Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā ” summu  

2 700  aizstāt ar summu  3 500 ( + 800 ), 

 t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 9.4.2.0.” – „Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās un pagasttiesās ” summu 2 000 aizstāt ar summu  2 800 ( + 800 ); 

 
rinda  „klasifikācijas kods 9.5.0.0.” – „ Pašvaldību nodevas ” summu  12 100  aizstāt ar summu      

15 100 ( + 3 000 ), 

 t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 9.5.1.4.” – „Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās ” summu       

12 000 aizstāt ar summu  15 000 ( + 3 000 ); 

 
rinda  „klasifikācijas kods  10.1.0.0.” – „ Naudas sodi ” summu  800  aizstāt ar summu  1 800            

( + 1 000 ), 

 t.sk.: 



-rinda”klasifikācijas kods 10.1.4.0.” – „Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības ” summu 800 aizstāt ar 

summu  1 800 ( + 1 000 ); 

 

rinda  „klasifikācijas kods  12.3.9.0.” – „ Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi ” summu  38 900  aizstāt 

ar summu  43 900 ( + 5 000 ), 

 t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 12.3.9.9.” – „Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti 

šjā klasifikācijā ” summu 38 900 aizstāt ar summu  43 900  ( + 5 000 ); 

 

rinda  „klasifikācijas kods  13.2.0.0.” – „ Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas ” summu  

0  aizstāt ar summu  614 ( + 614 ), 

 t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 13.2.1.0.” – „Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas ” summu 0 aizstāt ar 

summu 614  ( + 614 ); 

 

rinda  „klasifikācijas kods  13.4.0.0.” – „ Ieņēmumi no pašvaldību kustamā  īpašuma un mantas 

realizācijas ” summu  0  aizstāt ar summu  134 ( + 134 ), 

 
rinda  „klasifikācijas kods  18.6.1.0.” – „ Pašvaldību budžetā saņēmtā valsts budžeta dotācija ” 

summu  58 098  aizstāt ar summu  62 278 ( + 4 180 ), 

 
rinda  „klasifikācijas kods  18.6.2.0.” – „ Pašvaldību budžetā saņēmtās valsts budžeta 

mērķdotācijas ” summu  408 987  aizstāt ar summu  653 719  ( + 244 732 ), 

 
rinda  „klasifikācijas kods  18.6.9.0.” – „ Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta 

iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti ” summu  7 760     aizstāt ar summu  270  ( - 7 490 ), 

 
rinda  „klasifikācijas kods  18.8.1.1.” – „ Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par 

Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai ” summu  337 512   aizstāt ar 

summu  0  ( - 337 512 ), 

 

rinda  „klasifikācijas kods  18.8.2.1.” – „ Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par 

valsts budžeta līdzdalības maksājuma daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu 

īstenošanai ” summu  0   aizstāt ar summu  502 724  ( + 502 724 ), 

 

rinda  „klasifikācijas kods  21.3.0.0.” – „ Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi ” summu  57 624  aizstāt ar summu  63 089 ( + 5 465), 

 t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 21.3.5.2.” – „Ieņēmumi no vecāku maksām ” summu 5 500 aizstāt ar summu     

8 220  ( + 2 720 ); 

-rinda”klasifikācijas kods 21.3.8.4.” – „Ieņēmumi par zemes nomu ” summu 350 aizstāt ar summu 680     

( + 330 ); 

-rinda”klasifikācijas kods 21.3.8.9.” – „Pārējie ieņēmumi par nomu un īri ” summu 0 aizstāt ar summu 

210  ( + 210 ); 

-rinda”klasifikācijas kods 21.3.9.3.” – „Ieņēmumi par biļešu realizāciju ” summu  500 aizstāt ar summu    

1 700 ( + 1 200 ); 

-rinda”klasifikācijas kods 21.3.9.4.” – „Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem ” 

summu  1 000 aizstāt ar summu 2 005 ( + 1 005 ); 

 

rinda  „klasifikācijas kods  21.4.9.0.” – „ Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un pašu 

ieņēmumi ” summu  0  aizstāt ar summu  2 019 ( + 2 019), 

 t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 21.4.9.9.” – „ Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi ” summu 0 aizstāt 

ar summu  2 019  ( + 2 019 ); 

 

 
 

Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta  izdevumi 2010. gadām: 
 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām: 



 

 
rinda  „klasifikācijas kods 1100” – „Atalgojums ” summu  942 505 aizstāt ar summu  1 103 589           

( + 161 084), 

 t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 1119” – „Pārējo darbinieku darba samaksa” summu 936 805 aizstāt ar summu 

1 097 800 ( + 160 995); 

-rinda”klasifikācijas kods 1150” – „atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu 

dokumentu pamata” summu 300 aizstāt ar summu 389 ( + 89); 

 

rinda  „klasifikācijas kods 1200” – „Darba devēja valsts sociāl. apdroš. obligātās iemaksas ” 

summu  227 235  aizstāt ar summu  265 986  ( + 38 751 ), 

 t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 1210” – „Darba devēja valsts sociāl.apdrošin. obligātās iemaksas” summu      

227 235 aizstāt ar summu 265 986 ( + 38 751); 

 
rinda  „klasifikācijas kods 2110” – „Iekšzemes komandējumi un dienesta  braucieni ” summu          

2 840  aizstāt ar summu   3 044  (+ 204 ), 

 t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 2111” – „dienas nauda” summu 772 aizstāt ar summu 916 ( +144); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2112” – „Pārējie komandējumi un dienesta braucienu izdevumi” summu 2 068 

aizstāt ar summu 2 128 ( + 60); 

 

rinda  „klasifikācijas kods 2120” – „Ārvalstu komandējumi un dienesta  braucieni ” summu          

200  aizstāt ar summu  460  (+ 260 ), 

 t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 2121” – „dienas nauda” summu 200 aizstāt ar summu 460 ( +260); 

 
rinda  „klasifikācijas kods 2200” – „Pakalpojumi” summu 500 520 aizstāt ar summu  480 955         

(- 19 565), 

 t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 2219” – „pārējie  sakaru pakalpojumi” summu 21844 aizstāt ar summu 21 704        

( - 140 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2223” – „izdevumi par elektroenerģiju” summu 42 845 aizstāt ar summu        

42 537 ( - 308 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2229” – „izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem” summu 2 563 

aizstāt ar summu  1583 ( - 980 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2233” – „izdevumi par transporta pakalpojumiem” summu 1 921 aizstāt ar 

summu  2 988 ( + 1 067 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2241” – „ēku, būvju un telpu remonts” summu 30 318 aizstāt ar summu  24 678 

( - 5 640 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2242” – „transportlīdzekļu uzturēšana un remonts” summu 4561  aizstāt ar 

summu   4 819 ( + 258 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2243” – „iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana ” 

summu 9 428  aizstāt ar summu  9 478 ( + 50 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2245” – „transportlīdzekļu valsts obligātās  civiltiesiskās apdrošināšanas 

prēmijas” summu 4 755  aizstāt ar summu  5 355  (+ 600 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2246” – „ceļu un ielu kārtējāis remonts” summu 0 aizstāt ar summu  18 390      

( + 18 390 ); 

-rinda”klasifikācijas kods 2249” – „pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi ” summu       

580 aizstāt ar summu  1 230 ( + 650 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2262” – „transportlīdzekļu noma” summu 250 aizstāt ar summu  50 ( - 200 ); 
 



-rinda”klasifikācijas kods 2264” – „iekārtu un inventāra īre un noma” summu 1 289 aizstāt ar summu       

5 051 ( + 3 762 ); 

-rinda”klasifikācijas kods 2269” – „pārējā noma” summu 0 aizstāt ar summu  61 ( + 61); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2279” – „pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi” summu 252 656  

aizstāt ar summu 215 521 (- 37 135 ); 

 

rindā “klasifikācijas kods 2300” – “Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, ko neuzskaita kodā 5000”  summu 200 566  aizstāt ar summu 239 890 (+ 39 324), 

t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 2311” – „biroja preces” summu 12 434 aizstāt ar summu 12 394 ( - 40); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2312” – „inventārs” summu 32 507 aizstāt ar summu 56 003  (+ 23 496); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2321” – „kurināmais” summu 30 297  aizstāt ar summu  30 197  ( - 100 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2322” – „degviela” summu 35 307 aizstāt ar summu  43 824 (+ 8 517); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2329” – „pārējie enerģētiskie materiāli” summu 900 aizstāt ar summu 1 115           

(+ 215); 
 

 -rinda”klasifikācijas kods 2341” – „zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces” summu 1 706  aizstāt ar 

summu   1 763 (+ 57); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2350 – „kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli”  summu 29 503 

aizstāt ar summu 32 928 ( + 3 425); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2370” – „mācību līdzekļi un materiāli ” summu  1 261 aizstāt  ar summu 1 661 

(+ 400 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2390 – „pārējās preces”  summu 4 991 aizstāt ar summu 8 345 (+ 3 354); 

 

rindā “klasifikācijas kods 2400” – “Izdevumi periodikas iegādei ”  summu 2 770  aizstāt ar summu      

3 070  (+ 300 ), 
 

rindā “klasifikācijas kods 5200” – “Pamatlīdzekļi”  summu 52 553  aizstāt ar summu  138 384          

(+ 85 831): 

t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 5212” – „nedzīvojamās ēkas” summu  0 aizstāt  ar summu 5 000 (+ 5 000 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 5213” – „transporta būves” summu  0 aizstāt  ar summu 45 852 (+ 45 852 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 5231” – „transportlīdzekļi” summu  3 000 aizstāt  ar summu 2 400 ( - 600 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 5238” – „datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika” summu  27 915 aizstāt  ar 

summu 27 715 ( - 200 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 5239” – „pārējie iepriekš  neklasificētie pamatlīdzekļi” summu   4 950 aizstāt  

ar summu 3 600 ( - 1 350 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 5250– „kapitālais remonts un rekonstrukcija” summu  9 845 aizstāt  ar summu 

46 974 (+ 37 129). 
 

rindā “klasifikācijas kods 6240” – “Valsts nodarbinātības pabalsti naudā”  summu 287 249  aizstāt 

ar summu  414 385  (+ 127 136 ): 

t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 6242” – „bezdarbnieka stipendija” summu  287 249 aizstāt  ar summu 414 385 

(+ 127 136 ); 
 

 

 
rindā “F 22010000 AB” – “Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās” summu          

7 592 aizstāt ar summu  69 976  (+ 62 384 ) 

 

 



 
rindā “F 40020000 ” – “Aizņēmumi ”  summu   357 269 aizstāt ar summu  477005  (+ 119 736 ) 

 

 

 

 
Finanšu ekonomiste:________________Līvija Krupnova 

 

 


