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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 

 

2019. gada 28. martā 

Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2019. 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 2019. gada pamatbudžetā 

Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu 2019. gadā grozījumi 

 

 

Budžeta 

klasifikācijas 

kods 

 

 

 

Rādītāja nosaukums 

 

Plāns 2019. 

gadam EURO 

 

 

Grozījumi 

EURO 

 

Ieņēmumi kopā ar 

grozījumiem 

EURO 

1 2 3 4 5 

18.6.3.0.46. Viļānu MMS materiāli tehniskās bāzes uzlabošana 0 +3100 3100 

18.6.3.0.08. Pr. Viļānu novadpētniecības muzeja ekspozīcijas “Latgale un tās iedzīvotāji XIX.gs. 

poļu pētnieces Stefānijas Uļanovskas etnogrāfiskajos darbos” 
0 +1232 +1232 

18.6.3.0.10. Pr. Vasaras meistardarbnīcas “Nāc, stājies blakus un spēlējam” 0 +1800 +1800 

Kopējos plānotos pamatbudžeta ieņēmumus palielināt par 6132 EUR 

 

Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu 2019. gadā grozījumi 

(atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai) 

 

 

Budžeta 

klasifikācijas 

kods 

 

 

 

Izdevumi 

 

Izdevumu plāns 

2019. 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  50265  50265 

1119 atalgojums pārējiem darbiniekiem 247281  247281 

1210 valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 71382  71382 

1220 Darba devēja sociāla rakstura pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 5400  5400 

2100 komandējumi un darba braucieni 3700  3700 

2200 pakalpojumi 
EK 2275 – Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem – plāns 70000 EUR –  

samazināt par 1426.00 EUR tai sk. 

Viļānu MMS materiāli tehniskās bāzes uzlabošana – 878.00 EUR 

Pr. Viļānu novadpētniecības muzeja ekspozīcijas “Latgale un tās iedzīvotāji XIX.gs. 

poļu pētnieces Stefānijas Uļanovskas etnogrāfiskajos darbos” – 308.00 EUR 

Pr. Vasaras meistardarbnīcas “Nāc, stājies blakus un spēlējam” – 240.00 EUR  

kopā: -1426.00 EUR 

233521 -1426 232095 

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

neuzskaita kodā 5000  

44649  44649 

2400 izdevumi periodikas iegādei 726  726 

2500 Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 1000  1000 

5000 pamatkapitāla veidošana 80489  80489 

6000 sociālie pabalsti 63487  63487 

7200 pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 
  

17694  17694 

 kārtējie izdevumi – kopā : 819594 -1426 818168 

04.740.03. Viļānu MMS materiāli tehniskās bāzes uzlabošana (str.003) 

5000 Pamatkapitāla veidošana 
EKK 5239. – Pārējie pamatlīdzekļi – plāns 0 EUR – palielināt par 3978.00 EUR 

kopā:+3978.00 EUR 

0 +3978 3978 

 kārtējie izdevumi – kopā : 0 +3978 3978 
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04.740.08. Pr. Viļānu novadpētniecības muzeja ekspozīcijas “Latgale un tās iedzīvotāji XIX.gs. poļu pētnieces Stefānijas 

Uļanovskas etnogrāfiskajos darbos” (str.008) 

1150 Atalgojums fiz. personām uz tiesisko attiecību regulējošo dokumentu pamata 0 +1242 1242 

1210 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 0 +298 298 

 kārtējie izdevumi – kopā : 0 +1540 1540 

04.740.10. Pr. Vasaras meistardarbnīcas “Nāc, stājies blakus un spēlējam” (str.10) 

1150 atalgojums fiz.personām uz tiesisko attiecību regulējošo dokumentu pamata 0 +1451 1451 

1210 valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 0 +349 349 

2200 pakalpojumi 
EKK 2279 – Pārējie iepriekš neklasif. pak. veidi – plāns 0 EUR –  

palielināt par 200 EUR 

kopā:+200.00 EUR 

 +200 200 

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

neuzskaita kodā 5000 
EKK 2311 – Biroja preces – plāns 0 EUR – palielināt par 40.00 EUR 

Kopā: +40.00 EUR 

 +40 40 

 kārtējie izdevumi – kopā : 0 +2040 2040 

 

Kopējos plānotos pamatbudžeta izdevumus palielināt par 6132 EUR 
 

Grozījumi sagatavoti pamatojoties uz struktūrvienību vadītāju iesniegumiem un domes lēmumiem  

 Plānotais naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2019 nemainās. 
 

Priekšsēdētāja _________________ J.Ivanova 

                
Sagatavoja finanšu analītiķe __________________Guna Visocka  
2019. gada 28. martā 


