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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 

       
 reģ. Nr. 90009114114, Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650 

tālr.: 64628033, fakss: 64662035 e-pasts: novads@vilani.lv 

 

2018. gada 26. aprīlī 

Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 

likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 8. panta 4.punktu, un atbilstoši attīstības programmas investīciju 

plānam, veikt grozījumus Viļānu novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā 

 

Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu 2018. gadā grozījumi 

(atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai) 

 

 
Budžeta 

klasifikācijas 

kods 

 

 
 

Izdevumi 

 

Izdevumu plāns 
2018. gadam 

(EUR) 

 

 
Grozījumi 

(EUR) 

 

Izdevumi kopā ar 
grozījumiem 

(EUR) 

1 2 3 4 5 

01.110.00. – Viļānu novada pašvaldība ( str.56) 

1111 deputātu mēnešalga  28860  28860 

1119 atalgojums pārējiem darbiniekiem 271375  271375 

1210 valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 72302  72302 

1221 DD pabalsti un kompensācijas no kurām aprēķina IIN un VSAOI 0 +1000 1000 

1228 DD pabalsti un kompensācijas no kurām neaprēķina IIN un VSAOI 0 +2000 2000 

2100 komandējumi un darba braucieni 2850  2850 

2200 pakalpojumi 
EK 2275 – Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem – plāns 65500 EUR –  

samazināt par 3000.00 EUR tai sk. 

Bēru pabalsti darbiniekiem – 3000.00 EUR 

kopā: -3000.00 EUR 

244186 -3000 241186 

2300 krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko 

neuzskaita kodā 5000  

44695  44695 

2400 izdevumi periodikas iegādei 726  726 

5000 pamatkapitāla veidošana 63811  63811 

6000 sociālie pabalsti 2667  2667 

7200 pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 
  

1113  1113 

 kārtējie izdevumi – kopā : 732585 0 732585 

04.740.86. – Pr. Pilsētas stadions ( str.86) 

5000 pamatkapitāla veidošana 20000 +12670 32670 

 kārtējie izdevumi – kopā : 20000 +12670 32670 

04.740.69. – Pr. Administrācijas ēkas jumta pārbūve ar fasādes siltināšanu ( str.69) 

5000 pamatkapitāla veidošana 346 581 -12670 333911 

 kārtējie izdevumi – kopā : 346 581 -12670 333911 

 

Kopējos plānotos pamatbudžeta izdevumus palielināt par 0 EUR 
 

Grozījumi sagatavoti pamatojoties uz struktūrvienību vadītāju iesniegumiem un domes lēmumiem  

 Plānotais naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2018 nemainās. 
 

Priekšsēdētāja _________________ J.Ivanova 

                
Sagatavoja finanšu analītiķe __________________Guna Visocka  
2018. gada 26. aprīlī 
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