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IEŅĒMUMI 

1.1.1.2 Saņemts no valsts kases sadales konta pārskata gada ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis palielināt par Ls 182979 

4.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi par zemi  kārtējā saimnieciskā gada 

ieņēmumi palielināt par Ls 5000.00 

4.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi par zemi  iepriekšējo gadu parādi palielināt 

par Ls 2000 

4.1.2.1 Nekustamā īpašuma nodokļa par parādi  par iepriekšējiem gadiem palielināt par Ls 

400 

8.6.2.2. Pašvaldības budţeta procentu ieņēmumi no konta atlikumiem palielināt par Ls 400 

9.4.2.0 Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāreņtiesām un 

pagasttiesām  palielināt par Ls 800 

9.5.1.4 Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietā palielināt par Ls 3000 

10.1.4.0 Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības (NĪN soda nauda) palielināt par Ls 1000 

12.3.9.9. Pārējie nenodokļu ieņēmumi palielināt par Ls 5000 

t.sk . Valsts Satura un izglītības centrs Finansējums X Skolēnu Dziesmu un deju svētkiem 

2039;  

Lidijas Buķeles ģimenes ārsta prakse finansējums Z.Požņovas pakalpojumiem 638 Ls 

Viļānu doktorāta Finansējums T.Orlovas un A.Žabo pakalpojumiem 1141 



Viļānu novada vēlēšanu komisija ieskaitīti pašvaldības kontā vēlētāju apvienības drošības 

nauda 123 Ls 

Rēzeknes Augstskola par praksēm 10 Ls 

Ludzas Krievu biedrības par dalību 23 Ls  

10% par zemes izpirkšanu no fiziskām personām 930 Ls 

Dalības maksa izsolēs 30 

Zaudējumu atlīdzināšana pēc akta 66 

13.2.1.0 Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas palielināt par Ls 614 

13.4.0.0 Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un  mantas realizācijas palielināt par Ls 

134 

18.6.1.0 Pašvaldības budţetā saņemtā valsts budţeta dotācija palielināt par Ls 4180 

 Dotācija skolēnu pārvadāšanai palielināt par Ls 3300 

Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai pirmklasniekiem palielināt par Ls 880 

 18.6.2.0 Pašvaldības budţetā saņemtās valsts budţeta mērķdotācijas palielināt par Ls 

244732 

t.sk. 

Mērķdotācija sociālā drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošanai ( atgriezti izmaksāto 

GMI un komunālo pakalpojumu pabalstu daļa) Ls 44307 

Mērķdotācija pedagogu darba samaksai palielināt par Ls 173572 

Mērķdotācija interešu izglītībai palielināt par Ls 7649 

Mērķdotācija 5.-6. gadīgo apmācībai palielināt par Ls 12716 

Mērķdotācija - publiskais internets + 1488 Ls  

Mērķdotācija nodarbinātības veicināšanai palielināt par Ls 5000 ( pārnest no koda 

18.6.9.0) 

18.6.9.0. Pārējie pašvaldības budţetā saņemtie valsts budţeta uzturēšanās izdevumu 

transferti samazināt par Ls 7490 ( pārnests uz kodu 18.6.2.0 Ls 5000; uz kodu 18.8.2.1. 

Ls 2490 )  

18.8.1.1 Uzturēšanās izdevumu transferti pašvaldības budţetā par ES struktūrfondu finansēto 

daļu projektu īstenošanai  samazināt par Ls 337512 ( pārnest uz kodu 18.8.2.1.) 



18.8.2.1. Uzturēšanās izdevumu transferti pašvaldības budţetā par valsts budţeta līdzdalības 

maksājuma daļu ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai palielināt par Ls 502724  

t.sk. 

VB finansējums ES projekti ( simtlatnieki ) palielināt par Ls 337512 ( pārnests no koda 

18.8.1.1. plus  papildus darba vietas Projektā „Darba praktizēšanas iemaņu iegūšana ja 

darba devējs ir pašvaldība” un projekts kapacitātes stiprināšana kopā 162722 Ls ) 

VB finansējums ES projektos ( invalīdu nodarbinātība un neizdevīgo nodarbinātība ) 

palielināt par Ls 2490 ( pārnests no koda 18.6.9.0.) 

 

21.3.5.2 Ieņēmumi no vecāku maksām palielināt par Ls 2720 

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu palielināt par Ls 330 

21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri palielināt par Ls 210 

21.3.9. 3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju palielināt par Ls 1200 

21.3.9.4 Ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem palielināt par Ls 1005        

( Viļānu pagasts palielināt par Ls 205; Dekšāres pagasta pārvalde palielināt par Ls 490; 

Sokolku pagasta pārvalde palielināt par Ls 310) 

21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi palielināt par Ls 2019  

( Eiroreģions atgriezti izlietotie līdzekļi projekta LAT LIT TRAFFIC 2, 3.perioda 

izdevumiem Ls 1939; dalības maksa 20; SIA Buts par pakalpojumiem 60). 

 

Kopējos plānotos pamatbudţeta ieņēmumus palielināt par Ls  615 445 

 

 

Finanšu  ekonomiste: _______________Līvija Krupnova 


