
 

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  izdevumi 2010. gadām: 

 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām: 

 
rinda  „klasifikācijas kods 1100” – „Atalgojumi ” summu  941 205 aizstāt ar summu  

942 505  ( + 1 300), 

 t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 1119” – „Pārējo darbinieku darba samaksa” summu 935 805 aizstāt 

ar summu 937 105 ( + 1 300); 

 

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

iemaksas ” summu  226 735 aizstāt ar summu  227 235  ( + 500), 

 t.sk.: 

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

summu 226 735 aizstāt ar summu 227 235 ( + 500); 

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

summu  2 440 aizstāt ar summu  2 840  (+ 400 ), 

 t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 2111” – „dienas nauda” summu 522 aizstāt ar summu 772 ( + 250); 
 

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

summu 1 918 aizstāt ar summu 2 068 ( + 150); 

 
rinda  „klasifikācijas kods 2200” – „Pakalpojumi” summu 530 240 aizstāt ar summu  

500 520  (- 29 720), 

 t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 2221” – „izdevumi par apkuri” summu 85 400  aizstāt ar summu   

87 900 (+ 2 500); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2242” – „transportlīdzekļu uzturēšana un remonts” summu 4 661  

aizstāt ar summu   4 561 (- 100); 
 

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

apkalpošana ” summu 9 728  aizstāt ar summu  9 428 (- 300); 
 

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

apdrošināšanas prēmijas” summu 4 655  aizstāt ar summu  4 755  (+ 100); 
 

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

284 576  aizstāt ar summu 252 656 (- 31 920); 

 

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

preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000”  summu 179 051  aizstāt ar summu      

200 566  (+ 21 515), 



t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 2312” – „inventārs” summu 30 257 aizstāt ar summu 32 507           

(+ 2 250); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2321” – „kurināmais” summu 20 902  aizstāt ar summu   30 297    

(+ 9 395); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2322” – „degviela” summu 35 187  aizstāt ar summu  35 307          

(+ 120); 
 

 -rinda”klasifikācijas kods 2341” – „zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces” summu 1 456  

aizstāt ar summu   1 706 (+ 250); 
 

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

23 903 aizstāt ar summu 29 503  ( + 5 600); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2363 – „ēdināšanas izdevumi”  summu 47 960 aizstāt ar summu     

51 460 (+ 3 500); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2390 – „pārējās preces”  summu 4 591 aizstāt ar summu 4 991      

(+ 400); 

 
rindā “klasifikācijas kods 5100” – “Nemateriālie ieguldījumi ” summu  200 aizstāt ar 

summu 550 (+350): 

t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 5121” – „ datorprogrammas” summu  200 aizstāt ar summu 550      

(+ 350); 
 
 

rindā “klasifikācijas kods 5200” – “Pamatlīdzekļi”  summu 46 898 aizstāt ar summu      

52 553 (+ 5 655): 

t.sk.: 

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

24 960 aizstāt  ar summu 27 915 (+ 2955); 
 

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

3850 aizstāt  ar summu 4 950 (+ 1 100); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 5250– „kapitālais remonts un rekonstrukcija” summu  8 245 aizstāt  

ar summu 9 845 (+ 1 600). 
 

 
 

 

 

 

 

 
Finanšu ekonomiste:________________Līvija Krupnova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


