
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 ekonomiskās klasifikācijas kodiem: 

 

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

1 114 038  ( + 10 449), 

 t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 1119” – „Pārējo darbinieku darba samaksa” summu 1 097 800 

aizstāt ar summu 1 108 249 ( + 10 449); 

 

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

iemaksas ” summu  265 986 aizstāt ar summu  268 481  ( + 2 495 ), 

 t.sk.: 

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

summu 265 986 aizstāt ar summu 268 481 ( + 2 495); 

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

summu   3 044  aizstāt ar summu  3 365  (+ 321 ), 

 t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 2111” – „dienas nauda” summu 916 aizstāt ar summu 1 362               

( +446); 
 

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

summu 2 128 aizstāt ar summu 2 003 ( - 125); 

 

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

summu  460  aizstāt ar summu  540  (+ 80 ), 

 t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 2121” – „dienas nauda” summu 460 aizstāt ar summu 540 ( + 80); 

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

482 780  ( + 1 825 ), 

 t.sk.: 

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

summu 21 489 ( - 215 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2221” – „izdevumi par apkuri ” summu 87 900 aizstāt ar summu        

88 900 ( + 1 000 ); 

-rinda”klasifikācijas kods 2222” – „izdevumi par ūdeni un kanalizāciju” summu 29 775 

aizstāt ar summu   29 455 ( - 320 ); 
 



-rinda”klasifikācijas kods 2223” – „izdevumi par elektroenerģiju” summu 42 537 aizstāt ar 

summu   45 287 ( + 2 750 ); 
 

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

summu 1 583 aizstāt ar summu  1 483 ( - 100 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2233” – „izdevumi par transporta pakalpojumiem” summu 2 988 

aizstāt ar summu  2 288 ( - 700 ); 
 

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

izdevumi darba nēmējiem” summu 1 305 aizstāt ar summu  1 295 ( - 10 ); 
 

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

darbības nodrošināšanu saistītie pakalpojumi” summu 215 aizstāt ar summu  115 ( - 100 ); 
 

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

summu  18 888 ( - 5 790 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2242” – „transportlīdzekļu uzturēšana un remonts” summu 4 819 

aizstāt ar summu   5 259 ( + 440 ); 
 

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

apkalpošana ” summu 9 478  aizstāt ar summu  8 798 ( - 680 ); 
 

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

apdrošināšanas prēmijas” summu 5 355  aizstāt ar summu  5 385  (+ 30 ); 
 

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

pakalpojumi ” summu  1 230 aizstāt ar summu  1 530 ( + 300 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2262” – „ transportlīdzekļu noma” summu 50 aizstāt ar summu       

0   ( - 50 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2264” – „iekārtu un inventāra īre un noma” summu 5 051 

aizstāt ar summu   5 076 ( + 25 ); 
 

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

215 521  aizstāt ar summu 220 766 ( + 5 245 ); 
 

 

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

preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000”  summu  239 890  aizstāt ar summu     

268 690 (+ 28 800 ), 

t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 2311” – „biroja preces” summu 12 394 aizstāt ar summu 14 098      

( + 1 704); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2312” – „inventārs” summu 56 003 aizstāt ar summu 61 156          

(+ 5 153); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2321” – „kurināmais” summu 30 197 aizstāt ar summu  34 017       

( + 3 820 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2322” – „degviela” summu 43 824 aizstāt ar summu  44 663          

(+ 839); 
 

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

summu 1 135 (+ 20 ); 
 
   
-rinda”klasifikācijas kods 2350” – „kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli”  summu 

32 928  aizstāt ar summu 42 903 ( + 9 975); 
 



-rinda”klasifikācijas kods 2363” – „ēdināšanas izdevumi”  summu 51 460 aizstāt ar summu 

57 734 ( + 6 274); 
 

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

summu 1 861 (+ 200 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 2390  – „ pārējās preces ”  summu 8 345 aizstāt ar summu 9 160    

(+ 815); 

 

rindā “klasifikācijas kods 2400” – “Izdevumi periodikas iegādei ”  summu 3 070  aizstāt 

ar summu   3 528  (+ 458 ), 
 

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

summu  1 010  aizstāt ar summu  1 410   (+ 400), 

t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 4240” – „ budžeta aizņēmumu procentu maksājumi” summu  260 

aizstāt  ar summu 460 (+ 200 ); 
 

rinda”klasifikācijas kods 4250” – „ budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi” summu  750 

aizstāt  ar summu 950 (+ 200 ); 
 
 

rindā “klasifikācijas kods 5100” – “Nemateriālie ieguldījumi”  summu 550  aizstāt ar 

summu  660    (+ 110): 

t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 5121” – „datorprogrammas” summu  550 aizstāt  ar summu 660    

(+ 110 ); 

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

146 873    (+ 8 489): 

t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 5233” – „bibliotēku krājumi” summu  6 843 aizstāt  ar summu         

7 543 (+ 700 ); 
 

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

27 715  aizstāt  ar summu 27 954 ( + 239 ); 
 

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

3 600 aizstāt  ar summu 7 650 ( + 4 050 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 5250– „kapitālais remonts un rekonstrukcija” summu  46 974 

aizstāt  ar summu 50 474  (+3 500). 
 

rindā “klasifikācijas kods  6250” – “pašvaldību sociālā palīdzība naudā”  summu 21 660   

aizstāt ar summu  14 160  ( - 7 500 ): 

t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 6253” – „pabalsti ēdināšanai  nauda” summu  8 020 aizstāt  ar 

summu 520 ( - 7 050 ); 
 

rindā “klasifikācijas kods  6270” – “dzīvokļa pabalsti naudā”  summu 0   aizstāt ar 

summu  10 450  ( + 10 450 ) 

 

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

summu 22 640  aizstāt ar summu  19 040  ( - 3 600 ): 

t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 6321” – „pabalsti veselības aprūpei natūrā” summu  20 640 aizstāt  

ar summu 16 140 ( - 4 500 ); 
 

-rinda”klasifikācijas kods 6329” – „pārējā sociālā palīdzība natūrā” summu  0 aizstāt  ar 

summu 900 ( + 900 ); 
 

rindā “klasifikācijas kods  6350” – “garantētā minimālā ienākuma pabalsti natūrā”  

summu 3 515  aizstāt ar summu  4 015  ( + 500 ) 



 
 

rindā “klasifikācijas kods 7200” – “pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu  

transferti”  summu 103 266  aizstāt ar summu  115 576  (+ 12 310 ): 

t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 7221” – „pašvaldības pamatbudžeta uzturēšanas izdevumu  

transferts uz pašvaldības speciālo budžetu” summu  0 aizstāt  ar summu 12 310 (+ 12 310 ); 

 

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

summu  69 976 aizstāt ar summu  4 389  ( - 65 587 ) 

 

 

 

 
Finanšu ekonomiste:________________Līvija Krupnova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Grozījumi Noteikumos Nr.2 

 
(protokola nr.4, §.1.) 

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

pantiem un likumu “Par pašvaldību budžetiem”. 

 

 

Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības specbudžetā  2010. gadā 
 

Veikt šādus grozījumus Noteikumos Nr.2  par Viļānu novada pašvaldības 

specbudžetu  2010.gadam, kuri apstiprināti ar novada domes 2010.gada 10.februāra 

sēdes lēmumu (protokols Nr.4, §.1): 

 

 

Viļānu novada pašvaldības speciālā budžeta  ieņēmumi 2010. gadām: 

 

Ieņēmumi atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem: 

 
rinda  „klasifikācijas kods 19.1.0.0.” – „Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta 

veida ” summu  0 aizstāt ar summu  12 310  ( + 12 310 ), 

 t.sk.: 

-rinda”klasifikācijas kods 19.1.1.1.” – „ No pamatbudžeta uz speciālo budžetu ” summu 0 

aizstāt ar summu 12 310 ( + 12 310); 

 

 

Viļānu novada pašvaldības speciālā budžeta  izdevumi 2010. gadām: 
 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem: 

 

 
rinda  „klasifikācijas kods 2200” – „Pakalpojumi” summu 68 793  aizstāt ar summu     

81 103   ( + 12 310), 

 t.sk.: 

rinda”klasifikācijas kods 2246” – „ceļu un ielu kārtējāis remonts” summu 41 443 aizstāt ar 

summu 53 753 ( + 12 310 ); 

 

 

 

 
Finanšu ekonomiste:________________Līvija Krupnova 

 


