
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 4.1.1.0.” – „Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi ” summu  

69 236 aizstāt ar summu  74 736  ( + 5 500 ), 

 t.sk.: 

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

saimnieciskā gada ieņēmumi” summu 61204 aizstāt ar summu 66 704 ( + 5 500); 
 

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

4 329  aizstāt ar summu  4 679  ( + 350 ), 

 t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 4.1.2.1.” – „Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā  gada 

maksājumi” summu 3 811 aizstāt ar summu 4 161 ( + 350 ); 

 
rinda  „klasifikācijas kods 9.5.0.0.” – „ Pašvaldību nodevas ” summu  15 100  aizstāt ar 

summu   16 250 ( + 1 150 ), 

 t.sk.: 

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

summu  15 000 aizstāt ar summu  16 150 ( + 1 150 ); 

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

2 625     ( + 825 ), 

 t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 10.1.4.0.” – „Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības ” summu 1 800 

aizstāt  ar summu  2 625 ( + 825 ); 

 

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

43 900  aizstāt ar summu  50 400 ( + 6 500 ), 

 t.sk.: 

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

klasificēti šajā klasifikācijā ” summu 43 900 aizstāt ar summu  50 400  ( + 6 500 ); 

 

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

pārdošanas ” summu  614  aizstāt ar summu  999 ( + 385 ), 

 t.sk.: 

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

614 aizstāt ar summu 999  ( + 385 ); 

 

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

dotācija ” summu  62 278  aizstāt ar summu  62 743 ( + 465 ), 



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

mērķdotācijas ” summu  653 719 aizstāt ar summu  663 719  ( + 10 000 ), 

 
rinda  „klasifikācijas kods  18.6.3.0.” – „Pašvaldību budžetā saņemtie  uzturēšanas 

izdevumu  transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta 

iestādēm” summu  0  aizstāt ar summu  763  (  + 763), 

 
rinda  „klasifikācijas kods  19.2.1.0.” – „Ieņēmumi izglītības  funkciju nodrošināšanai” 

summu  65 000  aizstāt ar summu  74 600  (  + 9 600 ), 

 

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

maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi ” summu  63 089  aizstāt ar summu       

75 223 ( + 12 134 ), 

 t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 21.3.8.1.” – „Ieņēmumi par telpu nomu ” summu 5 812 aizstāt ar 

summu   6 912  ( + 1 100 ); 
 

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

pakalpojumiem ” summu  2 005 aizstāt ar summu 2 385 ( + 380 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 21.3.9.9.” – „Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem ” summu   

44 450  aizstāt ar summu 55 104  ( + 10 654 ); 

 

 

 

 
Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta  izdevumi 2010. gadām: 

 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem: 

 

 
rinda  „klasifikācijas kods 1100” – „Atalgojums ” summu  1 114 038  aizstāt ar summu   

1 120 368  ( + 6 330), 

 t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 1119” – „Pārējo darbinieku darba samaksa” summu 1 108 249 

aizstāt ar summu 1 114 579  ( + 6 330 ); 

 

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

iemaksas ” summu  268 481 aizstāt ar summu  269651  ( + 1 170 ), 

 t.sk.: 

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

summu 268 481 aizstāt ar summu  269 651 ( + 1 170); 

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

summu   3 365  aizstāt ar summu  3 367  (+ 2 ), 

 t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 2111” –  „dienas nauda” summu 1 362  aizstāt  ar  summu                   

1 456  ( + 94 ); 
 

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

summu 2 003  aizstāt  ar   summu  1 911 ( - 92 ); 

 

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

summu  540  aizstāt ar summu   1 303  (+ 763 ), 

 t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 2121” –  „dienas nauda” summu 540 aizstāt  ar summu 688              

( + 148 );  



 

-rinda”klasifikācijas kods 2122” –   „pārējie ārvalstu komandējumi izdevumi ” summu 0 

aizstāt  ar summu 615  ( + 615); 

 
rinda  „klasifikācijas kods 2200” – „Pakalpojumi” summu 482 780  aizstāt ar summu  

477 805  ( - 4 975 ), 

 t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 2211” –  „valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi” summu 

4 030 aizstāt ar summu  3 940 ( -90 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2219” –  „pārējie  sakaru pakalpojumi” summu 21 489  aizstāt ar 

summu 20 224  ( - 1 265 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2221” – „izdevumi par apkuri ” summu 88 900 aizstāt ar summu        

94 200  ( + 5 300 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2222” – „izdevumi par ūdeni un kanalizāciju” summu 29 455 

aizstāt ar summu   29 405 ( - 50 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2223” – „izdevumi par elektroenerģiju” summu 45 287  aizstāt ar 

summu   44 137  ( - 1 150 ); 
 

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

summu 1 483  aizstāt ar summu  1 428 ( - 55 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2233” – „izdevumi par transporta pakalpojumiem” summu 2 288 

aizstāt ar summu  2 098 ( - 190 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2234” – „normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba nēmējiem” summu 1 295 aizstāt ar summu  175 ( - 1 120 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2236” – „bankas komisija, pakalpojumi ” summu 500  aizstāt ar 

summu  550 ( + 50 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2239” – „pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 

darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi” summu 115 aizstāt ar summu  0 ( - 115 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2241” – „ēku, būvju un telpu remonts” summu 18 888  aizstāt ar 

summu  8 628 ( - 10 260 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2242” – „transportlīdzekļu uzturēšana un remonts” summu  5 259 

aizstāt ar summu   6 259  ( + 1 000 ); 
 

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

apkalpošana ” summu 8 798  aizstāt ar summu  8933 ( + 135 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2244” – „ēku, būvju un telpu uzturēšana ” summu 475  aizstāt ar 

summu  650 ( + 175 ); 
 

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

apdrošināšanas prēmijas” summu 5 385  aizstāt ar summu  5 455  (+ 70 ); 
 

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

pakalpojumi ” summu  1 530 aizstāt  ar summu  1 350 ( - 180 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2264” – „iekārtu un inventāra īre un noma” summu 5 076 

aizstāt ar summu   5 176 ( + 100); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2269” – „pārējā noma” summu 61aizstāt ar summu 171 ( + 110); 
 

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

220 766  aizstāt ar summu  223 326  ( + 2 560 ); 
 



 

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

preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000”  summu  268 690  aizstāt ar summu     

284 432  ( + 15 742 ), 

t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 2311” – „biroja preces” summu 14 098 aizstāt ar summu 14 033      

( - 65); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2312” – „inventārs” summu 61 156  aizstāt ar summu 62 866          

(+ 1 710); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2321” – „kurināmais” summu 34 017 aizstāt ar summu  36 037       

( + 2 020 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2322” – „degviela” summu  44 663  aizstāt ar summu  49 593          

(+ 4 930 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2329” – „pārējie enerģētiskie materiāli” summu 1 135 aizstāt ar 

summu 1 840  (+ 705); 
 

  -rinda”klasifikācijas kods 2341” – „ zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces ” summu 1 763  

aizstāt ar summu 1 753 ( - 10 ); 
 

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

42 903  aizstāt ar summu 43 213 ( + 310); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2361” – „mīkstais inventārs ” summu 100 aizstāt ar summu 630            

(+ 530); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2363” – „ēdināšanas izdevumi”  summu 57 734  aizstāt ar summu 

59 734 ( + 2 000); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2370” – „mācību līdzekļi un materiāli ” summu  1 861 aizstāt  ar 

summu 2 311 (+ 450 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2390  – „ pārējās preces ”  summu 9 160 aizstāt ar summu  12 322    

(+ 3 162 ); 

 

rindā “klasifikācijas kods 2400” – “Izdevumi periodikas iegādei ”  summu 3 528  aizstāt 

ar summu   3 708  ( + 180 ), 
 

rindā “klasifikācijas kods 4200” – “Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm”  

summu  1 410 aizstāt ar summu  1 565   (+ 155), 

t.sk.: 

rinda”klasifikācijas kods 4250” – „ budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi” summu  950 

aizstāt  ar summu  1 105  (+ 155 ); 
 

rindā “klasifikācijas kods 5100” – “Nemateriālie ieguldījumi”  summu 660  aizstāt ar 

summu  960    (+ 300): 

t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 5121” – „datorprogrammas” summu  660 aizstāt  ar summu 960    

(+ 300 ); 
 

rindā “klasifikācijas kods 5200” – “Pamatlīdzekļi”  summu 146 873  aizstāt ar summu  

152 284   ( + 5 411): 

t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 5232” – „saimniecības pamatlīdzekļi ” summu  0 aizstāt  ar summu         

2 000 (+ 2 000 ); 

-rinda”klasifikācijas kods 5233” – „bibliotēku krājumi” summu  7 543 aizstāt  ar summu         

7 293  ( - 250 ); 
 



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

27 954  aizstāt  ar summu 27 865 ( - 89 ); 
 

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

7 650 aizstāt  ar summu 7 400 ( - 250 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 5250– „kapitālais remonts un rekonstrukcija” summu  50 474 

aizstāt  ar summu 54 474  ( + 4 000). 
 

rindā “klasifikācijas kods  6250” – “pašvaldību sociālā palīdzība naudā”  summu 14 160   

aizstāt ar summu  11 760  ( - 2 400 ): 

t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 6253” – „pabalsti ēdināšanai naudā” summu  520  aizstāt  ar 

summu 120 ( - 400 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 6254” – „pašvaldību  vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā” 

summu  7 140  aizstāt  ar summu 5 140 ( - 2 000 ); 
 

rindā “klasifikācijas kods  6260” – “GMI pabalsti naudā ”  summu 155 000  aizstāt ar 

summu  170750  ( + 15 750 ), 
 

rindā “klasifikācijas kods  6320” – “pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā”  

summu 19 040  aizstāt ar summu  16 690  ( - 2 350 ): 

t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 6321” – „pabalsti veselības aprūpei natūrā” summu  16 140 aizstāt  

ar summu 13 790 ( - 2 350 ); 
 

rindā “klasifikācijas kods  6360” – “dzīvokļa pabalsti natūrā”  summu 20 687  aizstāt ar 

summu  9 387  ( - 11 300 ) 

 

 
 

rindā “F 40020000 ” – “Aizņēmumi ”  summu   477 005  aizstāt ar summu  544 155          

(+ 67 150 ) 

 

 

 

 

 
Finanšu ekonomiste:________________Līvija Krupnova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


