
Pielikums Nr.1

                        Rucavas novada domes 2013.gada pamatbudžeta ieņēmumi

Kods 2013.gada

Koda nosaukums budžets

IEŅĒMUMI 1274845,00

Nodokļu ieņēmumi 436056,00

Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā

ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1.1.1.2. 318905,00

Īpašuma nodokļi 4.0.0.0. 117151,00

NĪN par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 4.1.1.1 99367,00

NĪN par zemi iepriekšējo gadu parādi 4.1.1.2. 10000,00

NĪN par inženierbūvēm 4.1.1.3. 297,00

NĪN par ēkām kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 4.1.2.1 2703,00

NĪN par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem 4.1.2.2. 100,00

NĪN par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 4.1.3.1. 4384,00

NĪN par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem 4.1.3.2. 300,00

Nenodokļu ieņēmumi 49805,00

Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem kredītiestādēs 8.6.0.0. 15,00

Pašvaldību budžetu iestāžu procentu ieņēmumi par 

noguldījumiem depozītā Valsts kasē vai kredītiestādēs 8.6.1.2.

Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par konta 

atlikumiem Valsts kasē vai kredītiestādēs 8.6.2.2. 15,00

Nodevas 9.0.0.0. 760,00

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0. 450,00

Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu 

reģistrēšanu,grozīšanu,papildināšanu 9.4.5.0. 40,00

Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu  9.4.6.0.

Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 9.4.9.0. 170,00

Pašvaldību nodevas 9.5.0.0. 100,00

Naudas sodi un sankcijas 10.0.0.0. 5200,00

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 10.1.4.0. 1200,00
Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas 

pārkāpumiem 10.3.0.0. 4000,00

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 12.0.0.0 0,00

Ieņēmumi no privatizācijas 12.3.1.0.

Citi nenodokļu maksājumi 12.3.9.9.

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 13.0.0.0 43830,00

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 13.1.0.0 7800,00

Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 13.2.0.0 27870,00

Ieņēmumi no valsts un pašvaldības kustamā īpašuma un

mantas realizācijas 13.4.0.0. 8160,00



Kods 2013.gada

Koda nosaukums budžets

Transferti 528226,00

Valsts budžeta trasferti 18.0.0.0. 523226,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam

mērķim 18.6.2.0. 93173,00

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no PFIF 18.6.4.0 195585,00

Pašvaldību no valsts budžeta saņemtie transferti Eiropas

Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 18.6.3.0. 232418,00

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 18.6.9.0. 2050,00

Pašvaldību budžetu transferti 19.0.0.0. 5000,00

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 72594,00

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2. 14944,00

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9. 800,00

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem 

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9. 0,00

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1. 1500,00

Ieņēmumi no kustamā īpašuma  iznomāšanas 21.3.8.3. 0,00

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4. 2300,00

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9. 3000,00

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2. 800,00

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3. 1250,00

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4. 18000,00

Ieņēmumi par projekta īstenošanu 21.3.9.5. 0,00

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9. 30000,00

Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 21.4.9.9.

Atlikums uz gada sākumu 188164,00

Rucavas novada domes priekšsēdētāja     L.Stendze



Pielikums Nr.2.

 

    Rucavas novada domes 2013.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši 

                            funkcionālajām kategorijām

PAVISAM  IZDEVUMI atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām
2013.gada 

budžets
Rucavas  dome 01.111 143641,00

Dunikas pagasta pārvalde 01.112 20889,00

Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta

pašvaldību budžetam 01.830 25000,00

Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi 01.721 27980,00

Rucavas novada vēlēšanu komisija 01.600 2741,00

Neparedzēto izdevumu fonds 01.890 25000,00

Pašvaldības policija 03.110 14650,00

Ugunsdzēsības un glābšanas dienests 03.200 8263,00

Bāriņtiesa 03.310 4926,00

Vispārējie nodarbinātības jautājumi 04.120 18140,00

Atbalsts lauksaimniecības nozaru pasākumiem 04.240 1262,00

Zemes lietu speciālists 04.210 7040,00

Tūrisma informācijas centrs 04.730 5825,00

Attīstības nodaļa 04.740 303132,00

Komunālā saimniecība 06.620 123366,00

p/a Dunikas ambulance 07.210 19762,00

Sporta pasākumi Dunikā 08.101 6838,00

Sporta pasākumi Rucavā 08.102 7040,00

Rucavas bibliotēka 08.211 9306,00

Sikšņu bibliotēka 08.212 8581,00

Rucavas Kultūras nams 08.231 25461,00

Dunikas Tautas nams 08.232 8542,00

Tradicionālā kultūra 08.290 1780,00

Izdevniecība ( izdevums "Duvzares Vēstis",finansiāls

atbalsts grāmatas izdošanaai 08.330 10324,00

PII "Zvaniņš" 09.100 43551,00

Sikšņu pamatskola 09.210 126855,00

Rucavas pamatskola 09.230 151743,00

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība ( Mūzikas

skola) 09.510 1148,00

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība ( Mākslas

skola) 09.512 3213,00

Izglītības papildu pakalpojumi ( ceļu izdevumu

kompensācija) 09.600 900,00

Izglītības papildu pakalpojumi ( pieaugušo izglītība ) 09.610 3651,00

Sociālais dienests 10.700 90531,00

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu

atmaksa,kapitāldaļu iegāde

23764,00

Kopā izdevumi 1274845,00

Rucavas novada domes priekšsēdētāja      L.Stendze



Pielikums Nr.3

PAVISAM  IZDEVUMI atbilstoši 

ekonomiskajām  kategorijām

2013.gada 

budžets

Atlīdzība 1000 513167,00

Atalgojums  1100 413548,00

Mēnešalga 1110 406786,00

  - deputātu mēnešalga 1111 12039,00

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 394747,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 0,00

Atalgojums  fiziskajām personām 1150 6762,00

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170 0,00
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura 

pabalsti un kompensācijas 1200 99619,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 99389,00

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227 230,00

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 1228 0,00

Preces un pakalpojumi 2000 331962,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 1708,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un 

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem 2111 140,00

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu 

izdevumi 2112 1468,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un 

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem 2121 40,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un 

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem 2122 60,00

Pakalpojumi 2200 181815,00

Parējei sakaru pakalpojumi 2210 9394,00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 38230,00

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 33730,00

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229 4500,00

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 44419,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231 11439,00

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232 1464,00

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233 700,00

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234 654,00

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236 900,00

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 29262,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 22500,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241 6030,00

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242 9120,00

Rucavas novada domes 2013.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām



PAVISAM  IZDEVUMI atbilstoši 

ekonomiskajām  kategorijām

2013.gada 

budžets

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243 3370,00

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244 1750,00

Apdrošināšanas izdevumi 2247 1080,00

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249 1150,00

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa 2250 6196,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 4756,00

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259 1440,00

Īre un noma 2260 6257,00

Ēku un telpu īre un  noma 2261 0,00

Transportlīdzekļu noma 2262 1301,00

Zemes noma 2263 5,00

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264 4951,00

Pārējā noma 2269 0,00

Citi pakalpojumi 2270 53676,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271 0,00

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275 25000,00

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276 13932,00

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279 14744,00

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283 1143,00
Krājumi,materiāli, energoresursi,precea, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 141011,00

Biroja  preces un inventārs 2310 16525,00

Biroja  preces 2311 8520,00

Inventārs 2312 7650,00

Spectērpi 2313 355,00

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 66662,00

Kurināmais 2321 3460,00

Degviela 2322 61662,00

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 1540,00

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340 1030,00

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 33973,00

Remontmateriāli 2351 13130,00

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352 7250,00

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 13593,00

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 18901,00

Mīkstais inventārs 2361 0,00

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362 360,00

Ēdināšanas izdevumi 2363 18541,00

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369 0,00

Mācību līdzekļi un materiāli 2370 3920,00

Pārējie materiāli 2390 0,00

Izdevumi periodikas iegādei 2400 1850,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 5578,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512 4000,00

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515 850,00

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519 728,00

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800 0,00

Procentu izdevumi 4000 26837,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240 0,00

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311 26837,00

Pamatkapitāla veidošana 5000 285850,00



PAVISAM  IZDEVUMI atbilstoši 

ekonomiskajām  kategorijām

2013.gada 

budžets

Datorprogrammas 5121 3000,00

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140 3969,00

Nedzīvojamās ēkas 5212 192032,00

Transporta būves 5213 0,00

Celtnes un būves 5218 72695,00

Tehnoloģiskās iekārtas 5220 0,00

Citi pamatlīdzekļi 5232 8064,00

Bibliotēku krājumi 5233 2700,00

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 3390,00

Sociālie pabalsti 6000 68265,00

Bezdarbnieku stipendija 6242 16800,00

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260 27329,00

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270 3700,00

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252 150,00

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253 5980,00

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254 1500,00

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255 6330,00

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259 3000,00

Stipendijas 6191 0,00

Transporta izdevumu kompensācijas 6292 900,00

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412 2576,00

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 25000,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211 25000,00

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde 23764,00

Kopā izdevumi 1274845,00

Rucavas novada domes priekšsēdētāja LStendze



Pielikums Nr.4

Rucavas dome 01.111

Kods

Plānots 

2013.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 143641,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 77491,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 30000,00

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1. 1500,00

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9. 2750,00

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4. 2300,00

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9. 24600,00

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0. 5000,00

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 143641,00

Atlīdzība 1000 94445,00

Atalgojums  1100 76110,00

Mēnešalga 1110 74110,00

  - deputātu mēnešalga 1111 12039,00

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 62071,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150 2000,00

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 18335,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 18335,00

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1228

Preces un pakalpojumi 2000 47396,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 180,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un 

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem 2111

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu 

izdevumi 2112 180,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un 

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem 2121

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un 

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem 2122



Pakalpojumi 2200 31436,00

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 2300,00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 6564,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231 2100,00

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232 1464,00

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234 200,00

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236 800,00

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 2000,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 3900,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242 3000,00

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243 500,00

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244 100,00

Apdrošināšanas izdevumi 2247 300,00

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi 2250 2740,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 1300,00

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259 1440,00

Īre un noma 2260 0,00

Ēku un telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 15932,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276 9932,00

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279 6000,00

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,preces, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 15680,00

Biroja  preces un inventārs 2310 3800,00

Biroja  preces 2311 3700,00

Inventārs 2312 100,00

Spectērpi 2313

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 11130,00

Kurināmais 2321

Degviela 2322 11000,00

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 130,00

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 750,00

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352 300,00

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 450,00

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 0,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362



Ēdināšanas izdevumi 2363

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 100,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519 100,00

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 1800,00

Datorprogrammas 5121

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 1800,00

Sociālie pabalsti 6000

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259

Stipendijas 6191

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 7000 0,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja LStendze



Pielikums Nr.5

Dunikas pārvalde 01.112

Kods

Plānots 

2013.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 20889,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20889,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods

Plānots 

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 20889,00

Atlīdzība 1000 15099,00

Atalgojums  1100 12168,00

Mēnešalga 1110 12168,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 12168,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 2931,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 2931,00

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1228

Preces un pakalpojumi 2000 5590,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 50,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un 

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem 2111

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu 

izdevumi 2112 50,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un 

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem 2121

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un 

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem

2122



Pakalpojumi 2200 1700,00

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 720,00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 280,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231 100,00

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234 30,00

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 150,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 700,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242 300,00

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243 150,00

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244 200,00

Apdrošināšanas izdevumi 2247 50,00

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi 2250 0,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0,00

Ēku un telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 0,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,preces, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 3840,00

Biroja  preces un inventārs 2310 490,00

Biroja  preces 2311 450,00

Inventārs 2312 40,00

Spectērpi 2313

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 2500,00

Kurināmais 2321

Degviela 2322 2400,00

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 100,00

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 850,00

Remontmateriāli 2351 100,00

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352 600,00

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 150,00

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 0,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362



Ēdināšanas izdevumi 2363

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 0,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 200,00

Datorprogrammas 5121

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 200,00

Sociālie pabalsti 6000

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259

Stipendijas 6191

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 7000

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja LStendze



Pielikums Nr.6

Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi 01.721

Kods

Plānots 

2013.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 27980,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 27980,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 27980,00

Atlīdzība 1000 0,00

Atalgojums  1100 0,00

Mēnešalga 1110 0,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 0,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1228

Preces un pakalpojumi 2000 1143,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 0,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un 

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem 2111

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu 

izdevumi 2112

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un 

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem 2121

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un 

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem

2122



Pakalpojumi 2200 1143,00

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 0,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 0,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi 2250 0,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0,00

Ēku un telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 0,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283 1143,00
Krājumi,materiāli, energoresursi,preces, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 0,00

Biroja  preces un inventārs 2310 0,00

Biroja  preces 2311

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 0,00

Kurināmais 2321

Degviela 2322

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 0,00

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 0,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362



Ēdināšanas izdevumi 2363

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 0,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 26837,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311 26837,00

Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00

Datorprogrammas 5121

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Sociālie pabalsti 6000

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259

Stipendijas 6191

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 7000 0,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja LStendze



Pielikums Nr.7

Vispārēja rakstura transferti no pāšvaldības budžeta 

pašvaldību budžetam 01.831

Kods

Plānots 

2013.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 25000,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 25000,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 25000,00

Atlīdzība 1000 0,00

Atalgojums  1100 0,00

Mēnešalga 1110 0,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 0,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes

gadījumu apdrošināšanai 1227

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas 1228

Preces un pakalpojumi 2000 0,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 0,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar

normatīvajiem aktiem 2111

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2112

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem

aktiem 2121

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2122



Pakalpojumi 2200 0,00

Parējei sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 0,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 0,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa 2250 0,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0,00

Ēku un telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma noma 2264

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 0,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,precea, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 0,00

Biroja  preces un inventārs 2310 0,00

Biroja  preces 2311

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 0,00

Kurināmais 2321

Degviela 2322

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 0,00

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 0,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362



Ēdināšanas izdevumi 2363

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējie materiāli 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 0,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00

Datorprogrammas 5121

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas 5220

Citi pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Sociālie pabalsti 6000

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259

Stipendijas 6191

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 25000,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211 25000,00

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja LStendze



Pielikums Nr.8

Neparedzēto izdevumu fonds 01.890

Kods

Plānots 

2013.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 25000,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 22300,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 2700,00

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 25000,00

Atlīdzība 1000 0,00

Atalgojums  1100 0,00

Mēnešalga 1110 0,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 0,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes

gadījumu apdrošināšanai 1227

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas 1228

Preces un pakalpojumi 2000 25000,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 0,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar

normatīvajiem aktiem 2111

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2112

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem

aktiem 2121

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 25000,00



Parējei sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 0,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 0,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa 2250 0,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0,00

Ēku un telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma noma 2264

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 25000,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275 25000,00

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,precea, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 0,00

Biroja  preces un inventārs 2310 0,00

Biroja  preces 2311

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 0,00

Kurināmais 2321

Degviela 2322

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 0,00

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 0,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363



Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējie materiāli 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 0,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00

Datorprogrammas 5121

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas 5220

Citi pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Sociālie pabalsti 6000

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259

Stipendijas 6191

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja LStendze



Pielikums Nr.9

Pašvaldības policija 03.110

Kods

Plānots 

2013.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 14650,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14650,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 14650,00

Atlīdzība 1000 8590,00

Atalgojums  1100 6890,00

Mēnešalga 1110 6890,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 6890,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 1700,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 1660,00

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes

gadījumu apdrošināšanai 1227 40,00

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas 1228

Preces un pakalpojumi 2000 5460,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 0,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar

normatīvajiem aktiem 2111

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2112

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem

aktiem 2121

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2122



Pakalpojumi 2200 1630,00

Parējei sakaru pakalpojumi 2219 250,00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 500,00

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 500,00

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 40,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234 40,00

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 840,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242 740,00

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247 100,00

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa 2250 0,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0,00

Ēku un telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma noma 2264

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 0,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,precea, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 3680,00

Biroja  preces un inventārs 2310 260,00

Biroja  preces 2311 60,00

Inventārs 2312 100,00

Spectērpi 2313 100,00

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 3200,00

Kurināmais 2321

Degviela 2322 3200,00

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 220,00

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352 200,00

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 20,00

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 0,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362



Ēdināšanas izdevumi 2363

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējie materiāli 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 150,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519 150,00

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 600,00

Datorprogrammas 5121

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas 5220

Citi pamatlīdzekļi 5232 600,00

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Sociālie pabalsti 6000

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259

Stipendijas 6191

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja LStendze



Pielikums Nr.10

Ugunsdzēsības un glābšanas dienests 03.200

Kods

Plānots 

2013.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 8263,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8263,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 8263,00

Atlīdzība 1000 4223,00

Atalgojums  1100 3367,00

Mēnešalga 1110 3367,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 3367,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 856,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 811,00

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes

gadījumu apdrošināšanai 1227 45,00

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas 1228

Preces un pakalpojumi 2000 4040,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 0,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar

normatīvajiem aktiem 2111

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2112

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem

aktiem 2121

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2122



Pakalpojumi 2200 940,00

Parējei sakaru pakalpojumi 2219 200,00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 60,00

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 60,00

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 0,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 680,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243 100,00

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244 530,00

Apdrošināšanas izdevumi 2247 50,00

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa 2250 0,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0,00

Ēku un telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma noma 2264

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 0,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,precea, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 3100,00

Biroja  preces un inventārs 2310 490,00

Biroja  preces 2311

Inventārs 2312 450,00

Spectērpi 2313 40,00

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 1760,00

Kurināmais 2321 160,00

Degviela 2322 1500,00

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 100,00

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 850,00

Remontmateriāli 2351 450,00

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352 400,00

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 0,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362



Ēdināšanas izdevumi 2363

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējie materiāli 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 0,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00

Datorprogrammas 5121

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas 5220

Citi pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Sociālie pabalsti 6000

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259

Stipendijas 6191

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja LStendze



Pielikums Nr.11

Bāriņtiesa 03.310

Kods

Plānots 

2013.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 4926,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4476,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0. 450,00

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 4926,00

Atlīdzība 1000 4101,00

Atalgojums  1100 3305,00

Mēnešalga 1110 3305,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 3305,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 796,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 796,00

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes

gadījumu apdrošināšanai 1227

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas 1228

Preces un pakalpojumi 2000 825,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 80,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar

normatīvajiem aktiem 2111

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2112 80,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem

aktiem 2121

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2122



Pakalpojumi 2200 345,00

Parējei sakaru pakalpojumi 2219 140,00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0,00

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 105,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231 30,00

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 75,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 50,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243 50,00

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa 2250 50,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 50,00

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0,00

Ēku un telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma noma 2264

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 0,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,precea, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 400,00

Biroja  preces un inventārs 2310 140,00

Biroja  preces 2311 140,00

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 260,00

Kurināmais 2321

Degviela 2322 260,00

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 0,00

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 0,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362



Ēdināšanas izdevumi 2363

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējie materiāli 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 0,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00

Datorprogrammas 5121

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas 5220

Citi pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Sociālie pabalsti 6000

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259

Stipendijas 6191

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6400

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja LStendze



Pielikums Nr.12

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 04.120

Kods

Plānots 

2013.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 18140,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 260,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0. 17880,00

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 18140,00

Atlīdzība 1000 1340,00

Atalgojums  1100 1080,00

Mēnešalga 1110 0,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 0,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150 1080,00

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 260,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 260,00

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes

gadījumu apdrošināšanai 1227

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas 1228

Preces un pakalpojumi 2000 0,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 0,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar

normatīvajiem aktiem 2111

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2112

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem

aktiem 2121

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2122



Pakalpojumi 2200 0,00

Parējei sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0,00

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 0,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 0,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa 2250 0,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0,00

Ēku un telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma noma 2264

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 0,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,precea, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 0,00

Biroja  preces un inventārs 2310 0,00

Biroja  preces 2311

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 0,00

Kurināmais 2321

Degviela 2322

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 0,00

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 0,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362



Ēdināšanas izdevumi 2363

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējie materiāli 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 0,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00

Datorprogrammas 5121

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas 5220

Citi pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Sociālie pabalsti 6000 16800,00

Bezdarbnieku stipendija 6242 16800,00

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259

Stipendijas 6291

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja LStendze



Pielikums Nr.13

Zemes lietu speciālists 04.210

Kods

Plānots 

2013.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 7040,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7040,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 7040,00

Atlīdzība 1000 5122,00

Atalgojums  1100 4128,00

Mēnešalga 1110 4128,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 4128,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 994,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 994,00

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes

gadījumu apdrošināšanai 1227

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas 1228

Preces un pakalpojumi 2000 1918,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 72,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar

normatīvajiem aktiem 2111 16,00

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2112 56,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem

aktiem 2121

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2122



Pakalpojumi 2200 1096,00

Parējei sakaru pakalpojumi 2219 96,00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0,00

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 0,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 0,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa 2250 1000,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 1000,00

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0,00

Ēku un telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma noma 2264

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 0,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,precea, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 750,00

Biroja  preces un inventārs 2310 50,00

Biroja  preces 2311 50,00

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 700,00

Kurināmais 2321

Degviela 2322 700,00

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 0,00

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 0,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362



Ēdināšanas izdevumi 2363

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējie materiāli 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 0,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00

Datorprogrammas 5121

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas 5220

Citi pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Sociālie pabalsti 6000 0,00

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259

Stipendijas 6291

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja LStendze



Pielikums Nr.14

Atbalsts lauksaimniecības nozaru pasākumiem 04.240

Kods

Plānots 

2013.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 1262,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1262,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 1262,00

Atlīdzība 1000 0,00

Atalgojums  1100 0,00

Mēnešalga 1110 0,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 0,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes

gadījumu apdrošināšanai 1227

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas 1228

Preces un pakalpojumi 2000 1262,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 0,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar

normatīvajiem aktiem 2111

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2112

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem

aktiem 2121

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2122



Pakalpojumi 2200 72,00

Parējei sakaru pakalpojumi 2219 72,00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 0,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 0,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa 2250 0,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0,00

Ēku un telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma noma 2264

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 0,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,precea, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 1190,00

Biroja  preces un inventārs 2310 50,00

Biroja  preces 2311 50,00

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 1140,00

Kurināmais 2321

Degviela 2322 1140,00

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 0,00

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 0,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362



Ēdināšanas izdevumi 2363

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējie materiāli 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 0,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00

Datorprogrammas 5121

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas 5220

Citi pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Sociālie pabalsti 6000

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259

Stipendijas 6191

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja LStendze



Pielikums Nr.15

Tūrisma informācijas centrs 04.730

Kods

Plānots 

2013.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 5825,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5417,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 408,00

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 5825,00

Atlīdzība 1000 2391,00

Atalgojums  1100 1927,00

Mēnešalga 1110 1927,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 1927,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 464,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 464,00

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes

gadījumu apdrošināšanai 1227

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas 1228

Preces un pakalpojumi 2000 3434,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 50,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar

normatīvajiem aktiem 2111

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2112 50,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem

aktiem 2121

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2122



Pakalpojumi 2200 2734,00

Parējei sakaru pakalpojumi 2219 464,00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 70,00

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 70,00

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 1350,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231 150,00

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 1200,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 0,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa 2250 0,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0,00

Ēku un telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma noma 2264

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 850,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279 850,00

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,precea, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 650,00

Biroja  preces un inventārs 2310 100,00

Biroja  preces 2311 100,00

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 200,00

Kurināmais 2321

Degviela 2322 200,00

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 350,00

Remontmateriāli 2351 50,00

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 300,00

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 0,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362



Ēdināšanas izdevumi 2363

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējie materiāli 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 0,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00

Datorprogrammas 5121

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas 5220

Citi pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Sociālie pabalsti 6000

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259

Stipendijas 6191

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja LStendze



Pielikums Nr.16

Attīstības nodaļa,projekti 04.740

Kods

Plānots 

2013.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 303132,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 89594,00

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0. 213538,00

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 303132,00

Atlīdzība 1000 24292,00

Atalgojums  1100 19576,00

Mēnešalga 1110 19222,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 19222,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150 354,00

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 4716,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 4716,00

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes

gadījumu apdrošināšanai 1227

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas 1228

Preces un pakalpojumi 2000 10144,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 0,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar

normatīvajiem aktiem 2111

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2112

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem

aktiem 2121



Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 7194,00

Parējei sakaru pakalpojumi 2219 350,00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0,00

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 5400,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231 1500,00

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 3900,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa 2250 0,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 5,00

Ēku un telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263 5,00

Iekārtu un inventāra īre un noma noma 2264

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 1439,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279 1439,00

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,precea, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 2950,00

Biroja  preces un inventārs 2310 550,00

Biroja  preces 2311 500,00

Inventārs 2312 50,00

Spectērpi 2313

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 2400,00

Kurināmais 2321

Degviela 2322 2400,00

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 0,00

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 0,00



Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējie materiāli 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 0,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 268696,00

Datorprogrammas 5121

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140 3969,00

Nedzīvojamās ēkas 5212 192032,00

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218 72695,00

Tehnoloģiskās iekārtas 5220

Citi pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku fondi 5233

Biroja tehnika 5238

Sociālie pabalsti 6000

Bezdarbnieku stipendija 6242

Garentētā minimālā ienākuma pabalsti naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi iedzīvotājiem 

naudā 6259

Stipendijas 6191

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja LStendze



Pielikums Nr.17

Komunālā saimniecība 06.620

Kods

Plānots 

2013.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 123366,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 64061,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 41305,00

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4. 18000,00

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 123366,00

Atlīdzība 1000 47442,00

Atalgojums  1100 38160,00

Mēnešalga 1110 37200,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 37200,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150 960,00

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 9282,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 9192,00

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes

gadījumu apdrošināšanai 1227 90,00

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas 1228



Preces un pakalpojumi 2000 69524,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 0,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar

normatīvajiem aktiem 2111

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2112

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem

aktiem 2121

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 36849,00

Parējei sakaru pakalpojumi 2219 300,00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 17000,00

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 12500,00

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229 4500,00

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 12215,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231 50,00

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233 500,00

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234 90,00

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 11575,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 2950,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242 1200,00

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243 800,00

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247 100,00

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249 850,00

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa 2250 0,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 384,00

Ēku un telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma noma 2264 384,00

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 4000,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271



Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276 4000,00

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,precea, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 27575,00

Biroja  preces un inventārs 2310 1760,00

Biroja  preces 2311 200,00

Inventārs 2312 1400,00

Spectērpi 2313 160,00

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 11200,00

Kurināmais 2321 600,00

Degviela 2322 10000,00

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 600,00

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340 25,00

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 14590,00

Remontmateriāli 2351 5500,00

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352 1550,00

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 7540,00

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 0,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējie materiāli 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 5100,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512 4000,00

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515 850,00

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519 250,00

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 6400,00

Datorprogrammas 5121 2500,00

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218



Tehnoloģiskās iekārtas 5220

Citi pamatlīdzekļi 5232 3900,00

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Sociālie pabalsti 6000

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259

Stipendijas 6191

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja LStendze



Pielikums Nr.18

p/a "Dunikas ambulance" 07.210

Kods

Plānots 

2013.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 19762,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9955,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 1307,00

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2. 800,00

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9. 250,00

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9. 5400,00

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0. 2050,00

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 19762,00

Atlīdzība 1000 13382,00

Atalgojums  1100 10784,00

Mēnešalga 1110 10784,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 10784,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 2598,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 2598,00

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes

gadījumu apdrošināšanai 1227

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas 1228

Preces un pakalpojumi 2000 5830,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 92,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar

normatīvajiem aktiem 2111 32,00

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2112 60,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem

aktiem 2121

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2122



Pakalpojumi 2200 2825,00

Parējei sakaru pakalpojumi 2219 650,00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 700,00

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 700,00

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 345,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234 20,00

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236 100,00

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 225,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 680,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242 500,00

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243 180,00

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa 2250 350,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 350,00

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 100,00

Ēku un telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma noma 2264 100,00

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 0,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,precea, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 2913,00

Biroja  preces un inventārs 2310 433,00

Biroja  preces 2311 300,00

Inventārs 2312 108,00

Spectērpi 2313 25,00

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 1130,00

Kurināmais 2321

Degviela 2322 1100,00

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 30,00

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340 800,00

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 550,00

Remontmateriāli 2351 300,00

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 250,00

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 0,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362



Ēdināšanas izdevumi 2363

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējie materiāli 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 0,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 550,00

Datorprogrammas 5121 250,00

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas 5220

Citi pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 300,00

Sociālie pabalsti 6000

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259

Stipendijas 6191

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja LStendze



Pielikums Nr.19

Sporta pasākumi Dunikā 08.101

Kods

Plānots 

2013.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 6838,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6838,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 6838,00

Atlīdzība 1000 4926,00

Atalgojums  1100 3970,00

Mēnešalga 1110 3970,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 3970,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 956,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 956,00

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes

gadījumu apdrošināšanai 1227

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas 1228

Preces un pakalpojumi 2000 1732,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 0,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar

normatīvajiem aktiem 2111

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2112

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem

aktiem 2121

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2122



Pakalpojumi 2200 780,00

Parējei sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0,00

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 0,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 0,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa 2250 0,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 450,00

Ēku un telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262 450,00

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma noma 2264

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 330,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279 330,00

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,precea, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 952,00

Biroja  preces un inventārs 2310 667,00

Biroja  preces 2311 50,00

Inventārs 2312 617,00

Spectērpi 2313

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 100,00

Kurināmais 2321

Degviela 2322 100,00

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340 25,00

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 160,00

Remontmateriāli 2351 100,00

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 60,00

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 0,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362



Ēdināšanas izdevumi 2363

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējie materiāli 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 0,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 180,00

Datorprogrammas 5121

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas 5220

Citi pamatlīdzekļi 5232 180,00

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Sociālie pabalsti 6000

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259

Stipendijas 6191

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja LStendze



Pielikums Nr.20

Sporta pasākumi Rucavā 08.102

Kods

Plānots 

2013.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 7040,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7040,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 7040,00

Atlīdzība 1000 4068,00

Atalgojums  1100 3375,00

Mēnešalga 1110 2875,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 2875,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150 500,00

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 693,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 693,00

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes

gadījumu apdrošināšanai 1227

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas 1228

Preces un pakalpojumi 2000 2972,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 250,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar

normatīvajiem aktiem 2111 24,00

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2112 126,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem

aktiem 2121 40,00

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2122 60,00



Pakalpojumi 2200 1112,00

Parējei sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0,00

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 72,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231 72,00

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 0,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa 2250 0,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 240,00

Ēku un telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma noma 2264 240,00

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 800,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279 800,00

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,precea, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 1610,00

Biroja  preces un inventārs 2310 100,00

Biroja  preces 2311

Inventārs 2312 100,00

Spectērpi 2313

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 1200,00

Kurināmais 2321

Degviela 2322 1200,00

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 310,00

Remontmateriāli 2351 200,00

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 110,00

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 0,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362



Ēdināšanas izdevumi 2363

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējie materiāli 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 0,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00

Datorprogrammas 5121

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas 5220

Citi pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Sociālie pabalsti 6000

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259

Stipendijas 6191

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja LStendze



Pielikums Nr.21.

Rucavas bibliotēka 08.211

Kods

Plānots 

2013.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 9306,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8906,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 400,00

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 9306,00

Atlīdzība 1000 4823,00

Atalgojums  1100 3887,00

Mēnešalga 1110 3887,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 3887,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 936,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 936,00

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes

gadījumu apdrošināšanai 1227

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas 1228

Preces un pakalpojumi 2000 3283,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 30,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar

normatīvajiem aktiem 2111

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2112 30,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem

aktiem 2121

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2122



Pakalpojumi 2200 1843,00

Parējei sakaru pakalpojumi 2219 949,00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0,00

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 264,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 264,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 380,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243 230,00

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244 150,00

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa 2250 250,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 250,00

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0,00

Ēku un telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma noma 2264

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 0,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,precea, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 410,00

Biroja  preces un inventārs 2310 200,00

Biroja  preces 2311 200,00

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 150,00

Kurināmais 2321

Degviela 2322 150,00

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 60,00

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 60,00

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 0,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362



Ēdināšanas izdevumi 2363

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējie materiāli 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400 1000,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 0,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 1200,00

Datorprogrammas 5121

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas 5220

Citi pamatlīdzekļi 5232 400,00

Bibliotēku krājumi 5233 800,00

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Sociālie pabalsti 6000

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259

Stipendijas 6191

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja LStendze



Pielikums Nr.22.

Sikšņu bibliotēka 08.212

Kods

PAVISAM IEŅĒMUMI 8581,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8581,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 8581,00

Atlīdzība 1000 4823,00

Atalgojums  1100 3887,00

Mēnešalga 1110 3887,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 3887,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 936,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 936,00

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes

gadījumu apdrošināšanai 1227

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas 1228

Preces un pakalpojumi 2000 2958,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 20,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar

normatīvajiem aktiem 2111

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2112 20,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem

aktiem 2121

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2122



Pakalpojumi 2200 1388,00

Parējei sakaru pakalpojumi 2219 552,00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0,00

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 294,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231 50,00

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234 30,00

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 214,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 0,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa 2250 542,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 542,00

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0,00

Ēku un telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma noma 2264

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 0,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,precea, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 800,00

Biroja  preces un inventārs 2310 150,00

Biroja  preces 2311 150,00

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 120,00

Kurināmais 2321

Degviela 2322 120,00

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 530,00

Remontmateriāli 2351 500,00

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 30,00

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 0,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362



Ēdināšanas izdevumi 2363

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējie materiāli 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400 750,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 0,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 800,00

Datorprogrammas 5121

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas 5220

Citi pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233 800,00

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Sociālie pabalsti 6000

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259

Stipendijas 6191

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja LStendze



Pielikums Nr.23

Rucavas kultūras nams 08.231

Kods

Plānots 

2013.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 25461,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 22255,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 2029,00

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3. 800,00

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0. 377,00

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 25461,00

Atlīdzība 1000 11746,00

Atalgojums  1100 9465,00

Mēnešalga 1110 8965,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 8965,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150 500,00

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 2281,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 2281,00

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes

gadījumu apdrošināšanai 1227

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas 1228

Preces un pakalpojumi 2000 12715,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 30,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar

normatīvajiem aktiem 2111 4,00

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2112 26,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem

aktiem 2121

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2122



Pakalpojumi 2200 8775,00

Parējei sakaru pakalpojumi 2219 115,00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 2600,00

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 2600,00

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 3320,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231 3000,00

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 320,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 100,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243 100,00

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa 2250 0,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 2640,00

Ēku un telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma noma 2264 2640,00

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 0,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,precea, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 3910,00

Biroja  preces un inventārs 2310 1310,00

Biroja  preces 2311 160,00

Inventārs 2312 1150,00

Spectērpi 2313

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 1800,00

Kurināmais 2321

Degviela 2322 1800,00

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 800,00

Remontmateriāli 2351 200,00

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 600,00

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 0,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362



Ēdināšanas izdevumi 2363

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējie materiāli 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 0,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 1000,00

Datorprogrammas 5121

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas 5220

Citi pamatlīdzekļi 5232 1000,00

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Sociālie pabalsti 6000

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259

Stipendijas 6191

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja LStendze



Pielikums Nr.24

Dunikas tautas nams 08.232

Kods

Plānots 

2013.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 8542,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8092,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3. 450,00

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 8542,00

Atlīdzība 1000 4382,00

Atalgojums  1100 3532,00

Mēnešalga 1110 3032,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 3032,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150 500,00

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 850,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 850,00

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes

gadījumu apdrošināšanai 1227

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas 1228

Preces un pakalpojumi 2000 4160,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 0,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar

normatīvajiem aktiem 2111

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2112

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem

aktiem 2121

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2122



Pakalpojumi 2200 1680,00

Parējei sakaru pakalpojumi 2219 30,00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0,00

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 1000,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231 1000,00

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 0,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa 2250 50,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 50,00

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 600,00

Ēku un telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma noma 2264 600,00

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 0,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,precea, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 2480,00

Biroja  preces un inventārs 2310 2230,00

Biroja  preces 2311 100,00

Inventārs 2312 2130,00

Spectērpi 2313

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 150,00

Kurināmais 2321

Degviela 2322 150,00

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 100,00

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 100,00

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 0,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362



Ēdināšanas izdevumi 2363

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējie materiāli 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 0,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00

Datorprogrammas 5121

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas 5220

Citi pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Sociālie pabalsti 6000

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259

Stipendijas 6191

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja LStendze



Pielikums Nr.25

Izdevniecība ( Rucavas novda domes izdevums

("Duvzares Vēstis", līdzfinansējums grāmatas izdošanai)

08.330

Kods

Plānots 

2013.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 10324,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4469,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 5855,00

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 10324,00

Atlīdzība 1000 1710,00

Atalgojums  1100 1378,00

Mēnešalga 1110 1378,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 1378,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 332,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 332,00

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes

gadījumu apdrošināšanai 1227

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas 1228

Preces un pakalpojumi 2000 8614,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 0,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar

normatīvajiem aktiem 2111

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2112

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem

aktiem 2121

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2122



Pakalpojumi 2200 8614,00

Parējei sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0,00

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 3614,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 3614,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 0,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa 2250 0,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0,00

Ēku un telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma noma 2264

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 5000,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279 5000,00

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,precea, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 0,00

Biroja  preces un inventārs 2310 0,00

Biroja  preces 2311

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 0,00

Kurināmais 2321

Degviela 2322

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 0,00

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 0,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362



Ēdināšanas izdevumi 2363

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējie materiāli 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 0,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00

Datorprogrammas 5121

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas 5220

Citi pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Sociālie pabalsti 6000

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259

Stipendijas 6191

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja LStendze



Pielikums Nr.26

PII "Zvaniņš " 09.100

Kods

Plānots 

2013.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 43551,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 31751,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 2740,00

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2. 4500,00

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0. 4560,00

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 43551,00

Atlīdzība 1000 31717,00

Atalgojums  1100 25565,00

Mēnešalga 1110 25565,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 25565,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 6152,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 6152,00

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes

gadījumu apdrošināšanai 1227

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas 1228

Preces un pakalpojumi 2000 10950,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 20,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar

normatīvajiem aktiem 2111

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2112 20,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem

aktiem 2121

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2122



Pakalpojumi 2200 4797,00

Parējei sakaru pakalpojumi 2219 320,00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 4000,00

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 4000,00

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 170,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234 45,00

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 125,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 150,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243 50,00

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244 100,00

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa 2250 120,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 120,00

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 37,00

Ēku un telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma noma 2264 37,00

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 0,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,precea, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 6133,00

Biroja  preces un inventārs 2310 150,00

Biroja  preces 2311 150,00

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 300,00

Kurināmais 2321

Degviela 2322 300,00

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 723,00

Remontmateriāli 2351 300,00

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 423,00

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 4560,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362 60,00



Ēdināšanas izdevumi 2363 4500,00

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370 400,00

Pārējie materiāli 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 0,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 884,00

Datorprogrammas 5121

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas 5220

Citi pamatlīdzekļi 5232 884,00

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Sociālie pabalsti 6000

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259

Stipendijas 6191

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja LStendze



Pielikums Nr.27

Sikšņu pamatskola ar pirmskolas izglītības grupu

09.210

Kods

Plānots 

2013.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 126855,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 79620,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 4956,00

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2. 4944,00

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0. 37335,00

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 126855,00

Atlīdzība 1000 86470,00

Atalgojums  1100 69649,00

Mēnešalga 1110 69649,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 69649,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 16821,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 16791,00

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes

gadījumu apdrošināšanai 1227 30,00

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas 1228

Preces un pakalpojumi 2000 38605,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 100,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar

normatīvajiem aktiem 2111

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2112 100,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem

aktiem 2121

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2122



Pakalpojumi 2200 16757,00

Parējei sakaru pakalpojumi 2219 500,00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 6000,00

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 6000,00

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 1709,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231 250,00

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234 89,00

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 1370,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 6800,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241 5000,00

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242 780,00

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243 710,00

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244 200,00

Apdrošināšanas izdevumi 2247 110,00

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa 2250 648,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 648,00

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 900,00

Ēku un telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262 800,00

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma noma 2264 100,00

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 200,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279 200,00

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,precea, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 21748,00

Biroja  preces un inventārs 2310 1230,00

Biroja  preces 2311 1000,00

Inventārs 2312 200,00

Spectērpi 2313 30,00

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 8430,00

Kurināmais 2321 2000,00

Degviela 2322 6400,00

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 30,00

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340 130,00

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 4700,00

Remontmateriāli 2351 2200,00

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352 1000,00

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 1500,00

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 6420,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362 100,00



Ēdināšanas izdevumi 2363 6320,00

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370 838,00

Pārējie materiāli 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 0,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 1780,00

Datorprogrammas 5121

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas 5220

Citi pamatlīdzekļi 5232 730,00

Bibliotēku krājumi 5233 600,00

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 450,00

Sociālie pabalsti 6000

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259

Stipendijas 6191

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja LStendze



Pielikums Nr.28

Rucavas pamatskola

09.230

Kods

Plānots 

2013.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 151743,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 89252,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 6090,00

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2. 5500,00

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0. 50901,00

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 151743,00

Atlīdzība 1000 102841,00

Darba samaksa 1100 82878,00

Darba samaksa 1110 82718,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju atalgojums 1119 82718,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150 160,00

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 19963,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 19938,00

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes

gadījumu apdrošināšanai 1227 25,00

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas 1228

Preces un pakalpojumi 2000 47692,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 200,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar

normatīvajiem aktiem 2111

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2112 200,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem

aktiem 2121

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2122



Pakalpojumi 2200 15193,00

Parējei sakaru pakalpojumi 2219 800,00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 7000,00

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 7000,00

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 1882,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231 717,00

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234 70,00

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 1095,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 4140,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241 830,00

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242 2000,00

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243 400,00

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244 270,00

Apdrošināšanas izdevumi 2247 340,00

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249 300,00

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa 2250 396,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 396,00

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 850,00

Ēku un telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma noma 2264 850,00

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 125,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279 125,00

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,precea, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 31971,00

Biroja  preces un inventārs 2310 1230,00

Biroja  preces 2311 530,00

Inventārs 2312 700,00

Spectērpi 2313

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 13587,00

Kurināmais 2321 700,00

Degviela 2322 12387,00

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 500,00

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340 50,00

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 7630,00

Remontmateriāli 2351 2730,00

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352 3000,00

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 1900,00

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 7857,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362 200,00



Ēdināšanas izdevumi 2363 7657,00

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370 1617,00

Pārējie materiāli 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400 100,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 228,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519 228,00

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 1210,00

Datorprogrammas 5121

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas 5220

Citi pamatlīdzekļi 5232 370,00

Bibliotēku krājumi 5233 500,00

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 340,00

Sociālie pabalsti 6000

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259

Stipendijas 6191

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja LStendze



Pielikums Nr.29

Nīcas mūzikas skolas Rucavas mācību punkts

09.510

Kods

Plānots 

2013.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 1148,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 348,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9. 800,00

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 1148,00

Atlīdzība 1000 378,00

Atalgojums  1100 378,00

Mēnešalga 1110 0,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150 378,00

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 0,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes

gadījumu apdrošināšanai 1227

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas 1228

Preces un pakalpojumi 2000 770,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 370,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar

normatīvajiem aktiem 2111

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2112 370,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem

aktiem 2121

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2122



Pakalpojumi 2200 200,00

Parējei sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0,00

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 200,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233 200,00

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 0,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa 2250 0,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0,00

Ēku un telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma noma 2264

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 0,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,precea, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 200,00

Biroja  preces un inventārs 2310 100,00

Biroja  preces 2311 100,00

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 0,00

Kurināmais 2321

Degviela 2322

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 0,00

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 0,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362



Ēdināšanas izdevumi 2363

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370 100,00

Pārējie materiāli 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 0,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00

Datorprogrammas 5121

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas 5220

Citi pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Sociālie pabalsti 6000

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259

Stipendijas 6191

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja LStendze



Pielikums Nr.30

Pieaugušo izglītība

09.610

Kods

Plānots 

2013.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 3651,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3651,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 3651,00

Atlīdzība 1000 2090,00

Atalgojums  1100 1684,00

Mēnešalga 1110 1684,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 1684,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 406,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 406,00

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes

gadījumu apdrošināšanai 1227

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas 1228

Preces un pakalpojumi 2000 1561,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 0,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar

normatīvajiem aktiem 2111

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2112

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem

aktiem 2121

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2122



Pakalpojumi 2200 1336,00

Parējei sakaru pakalpojumi 2219 36,00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0,00

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 1300,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231 1200,00

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 100,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 0,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa 2250 0,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0,00

Ēku un telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma noma 2264

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 0,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,precea, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 225,00

Biroja  preces un inventārs 2310 100,00

Biroja  preces 2311 100,00

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 125,00

Kurināmais 2321

Degviela 2322 125,00

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 0,00

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 0,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362



Ēdināšanas izdevumi 2363

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējie materiāli 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 0,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00

Datorprogrammas 5121

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas 5220

Citi pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Sociālie pabalsti 6000 0,00

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259

Stipendijas 6191

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja LStendze



Pielikums Nr.31

Izgflītības papildu pakalpojumi ( ceļu izdevumu

kompensācija ) 09.600

Kods

Plānots 

2013.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 900,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 900,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 900,00

Atlīdzība 1000 0,00

Atalgojums  1100 0,00

Mēnešalga 1110 0,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 0,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes

gadījumu apdrošināšanai 1227

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas 1228

Preces un pakalpojumi 2000 0,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 0,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar

normatīvajiem aktiem 2111

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2112

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem

aktiem 2121

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2122



Pakalpojumi 2200 0,00

Parējei sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0,00

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 0,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 0,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa 2250 0,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0,00

Ēku un telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma noma 2264

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 0,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,precea, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 0,00

Biroja  preces un inventārs 2310 0,00

Biroja  preces 2311

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 0,00

Kurināmais 2321

Degviela 2322

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 0,00

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 0,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362



Ēdināšanas izdevumi 2363

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējie materiāli 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 0,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00

Datorprogrammas 5121

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas 5220

Citi pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Sociālie pabalsti 6000 900,00

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259

Stipendijas 6191

Transporta izdevumu kompensācijas 6292 900,00

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja LStendze



Pielikums Nr.32

Sociālais dienests

10.700

Kods

Plānots 

2013.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 90531,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 89531,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0. 1000,00

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 90531,00

Atlīdzība 1000 28882,00

Atalgojums  1100 23275,00

Mēnešalga 1110 23275,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 23275,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 5607,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 5607,00

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes

gadījumu apdrošināšanai 1227

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas 1228

Preces un pakalpojumi 2000 10534,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 164,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar

normatīvajiem aktiem 2111 64,00

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2112 100,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem

aktiem 2121

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2122



Pakalpojumi 2200 4870,00

Parējei sakaru pakalpojumi 2219 550,00

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 300,00

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 300,00

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 2840,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231 700,00

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234 40,00

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 2100,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 1130,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241 200,00

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242 600,00

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243 100,00

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244 200,00

Apdrošināšanas izdevumi 2247 30,00

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa 2250 50,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 50,00

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0,00

Ēku un telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma noma 2264

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 0,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,precea, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 5500,00

Biroja  preces un inventārs 2310 650,00

Biroja  preces 2311 300,00

Inventārs 2312 350,00

Spectērpi 2313

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 4050,00

Kurināmais 2321

Degviela 2322 4000,00

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 50,00

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 800,00

Remontmateriāli 2351 500,00

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352 200,00

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 100,00

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 0,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362



Ēdināšanas izdevumi 2363

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējie materiāli 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 0,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 550,00

Datorprogrammas 5121 250,00

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas 5220

Citi pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 300,00

Sociālie pabalsti 6000 50565,00

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260 27329,00

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270 3700,00

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252 150,00

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253 5980,00

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254 1500,00

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255 6330,00

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259 3000,00

Stipendijas 6191

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412 2576,00

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja LStendze



Pielikums Nr.33

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa,

kapitāldaļu iegāde

Kods

Plānots 

2013.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 23764,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 23764,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju

pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pāŗejie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1..

Pārjie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas paaklpojumiem 21.3.9.9.

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 23764,00

Atlīdzība 1000 0,00

Atalgojums  1100 0,00

Mēnešalga 1110 0,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 0,00

Darba devēja VSAOiemaksas 1210

Sociāla rakstura pabalsti 1220

Preces un pakalpojumi 2000 0,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 0,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar

normatīvajiem aktiem 2111

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2112

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem

aktiem 2121

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 0,00

Parējei sakaru pakalpojumi 2210

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0,00



Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 0,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 0,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa 2250

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0,00

Ēku un telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma noma 2264

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 0,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,precea, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 0,00

Biroja  preces un inventārs 2310 0,00

Biroja  preces 2311

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 0,00

Kurināmais 2321

Degviela 2322

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 0,00

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 0,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369



Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējie materiāli 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 0,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00

Datorprogrammas 5121

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas 5220

Citi pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5232

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Sociālie pabalsti 6000 0,00

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259

Stipendijas 6191

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde 23764,00

Rucavas novada domes priekšsēdētāja L.Stendze



Pielikums Nr.34

Rucavas novada vēlēšanu komisija

01.600

Kods

Plānots 

2012.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 2741,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2741,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 2741,00

Atlīdzība 1000 2271,00

Atalgojums  1100 1830,00

Mēnešalga 1110 1500,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 1500,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150 330,00

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 441,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 441,00

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes

gadījumu apdrošināšanai 1227

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas 1228

Preces un pakalpojumi 2000 470,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 0,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar

normatīvajiem aktiem 2111

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2112

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem

aktiem 2121

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2122



Pakalpojumi 2200 226,00

Parējei sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0,00

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 175,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231 20,00

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 155,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 0,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa 2250 0,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 51,00

Ēku un telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262 51,00

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma noma 2264

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 0,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,precea, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 244,00

Biroja  preces un inventārs 2310 30,00

Biroja  preces 2311 30,00

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 150,00

Kurināmais 2321

Degviela 2322 150,00

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 0,00

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 64,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362



Ēdināšanas izdevumi 2363 64,00

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējie materiāli 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 0,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00

Datorprogrammas 5121

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas 5220

Citi pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Sociālie pabalsti 6000 0,00

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259

Stipendijas 6191

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja L.Stendze



Pielikums Nr.35

Rucavas novada mākslas skola

09.512

Kods

Plānots 

2013.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 3213,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3213,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 3213,00

Atlīdzība 1000 1613,00

Atalgojums  1100 1300,00

Mēnešalga 1110 1300,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 1300,00

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 313,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 313,00

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes

gadījumu apdrošināšanai 1227

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas 1228

Preces un pakalpojumi 2000 1600,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 0,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar

normatīvajiem aktiem 2111

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2112

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem

aktiem 2121

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2122



Pakalpojumi 2200 0,00

Parējei sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0,00

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 0,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 0,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa 2250 0,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0,00

Ēku un telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma noma 2264

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 0,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,precea, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 1600,00

Biroja  preces un inventārs 2310 155,00

Biroja  preces 2311

Inventārs 2312 155,00

Spectērpi 2313

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 480,00

Kurināmais 2321

Degviela 2322 480,00

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 0,00

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 0,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362



Ēdināšanas izdevumi 2363

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370 965,00

Pārējie materiāli 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 0,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00

Datorprogrammas 5121

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas 5220

Citi pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Sociālie pabalsti 6000

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259

Stipendijas 6191

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja L.Stendze



Pielikums Nr.36

Tradicionalā kultūra

08.290

Kods

Plānots 

2012.gadam

PAVISAM IEŅĒMUMI 1780,00

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1000,00

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 780,00

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 9.4.2.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem

kancelejas pakalpojumiem 21.3.7.9.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām 21.3.9.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunāl.pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts  budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību budžeta transferti 19.0.0.0.

Kods Plānots

2013.gadam

PAVISAM  IZDEVUMI 1780,00

Atlīdzība 1000 0,00

Atalgojums  1100 0,00

Mēnešalga 1110 0,00

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140

Atalgojums  fiziskajām personām 1150

Darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi 1170
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 

un kompensācijas 1200 0,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes

gadījumu apdrošināšanai 1227

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās

iemaksas 1228

Preces un pakalpojumi 2000 1780,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, 

darba braucieni 2100 0,00

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar

normatīvajiem aktiem 2111

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2112

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem

aktiem 2121

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu

izdevumi 2122



Pakalpojumi 2200 1280,00

Parējei sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0,00

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Pārējie komunālie pakalpojumi 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 2230 1280,00

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu 

un semināru organizēšana 2231 500,00

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 780,00

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2240 0,00

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu apmaksa 2250 0,00

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0,00

Ēku un telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu un inventāra īre un noma noma 2264

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 0,00

Izdevumi kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283
Krājumi,materiāli, energoresursi,precea, biroja preces 

un inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 500,00

Biroja  preces un inventārs 2310 100,00

Biroja  preces 2311 100,00

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 400,00

Kurināmais 2321

Degviela 2322 400,00

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2340

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, t.sk.: 2350 0,00

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšana 2360 0,00

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362



Ēdināšanas izdevumi 2363

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo

personu uzturēšanas izdevumi 2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējie materiāli 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2510 0,00

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0,00

Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 4240

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0,00

Datorprogrammas 5121

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212

Transporta būves 5213

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas 5220

Citi pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Sociālie pabalsti 6000 0,00

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsts garentētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšana naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259

Stipendijas 6191

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0,00

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja L.Stendze



Pielikums Nr.37

Kopā Ceļa  fonds DRN ZTN Citi

2013.gada plāns 2013.gada plāns 2013.gada plāns 2013.gada plāns 2013.gada plāns

Naudas atlikums uz 01.01.2013. 15200,00 3285,00 11201,00 714,00

Ieņēmumi 57841,00 50991,00 5000,00 1850,00 0,00

Dabas resursu nodoklis 5.5.3.0. 5000,00 5000,00

Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu 

fondiem 18.6.0.0. 50991,00 50991,00

Citi iepriekš neklasificētie maksas 

pakalpojumi un pašu ieņēmumi 21.4.2.0. 1850,00 1850,00

PAVISAM  IZDEVUMI 63505,00 51950,00 11000,00 555,00 0,00

Atlīdzība 1000 3600,00 3600,00 0,00 0,00

Atalgojums 1100 2900,00 2900,00 0,00 0,00 0,00

  - pārējo darbinieku mēnešalga  

(darba alga) 1119 2900,00 2900,00

Darba devēja VSAO iemaksas, 

sociāla rakstura pabalsti 1200 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 700,00 700,00

Preces un pakalpojumi 2000 48905,00 48350,00 0,00 555,00 0,00

Pakalpojumi 2200 31155,00 30600,00 0,00 555,00 0,00

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 3200,00 3200,00

Transportalīdzkļu uzturēšana un  

remonts 2242 700,00 700,00

Iekārtas,inventāra un aparatūras 

remonts,tehniskā apkalpošana 2243 400,00 400,00

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un 

uzturēšana 2246 19200,00 19200,00

Apdrošinānas izdevumi 2247 100,00

Transportlīdzekļu noma 2262 0,00

Iekārtu un inventāra noma 2264 7000,00 7000,00

Pārējie iepriekš neklasificētie 

pakalpojuma  veidi 2279 555,00 555,00
Krājumi, materiālu, energoresursu, 

preces, biroja preces un 

inventārs,kurus neuzskaita kodā 

5000 2300 17750,00 17750,00 0,00 0,00 0,00

Biroja  preces 2311 0,00

Inventārs 2312 0,00

Degviela 2322 13000,00 13000,00

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 350,00 350,00

Remontmateriāli 2351 400,00 400,00

Transporta līdzekļu uzturēšanas un 

remontmateriālu izdevumi 2352 3500,00 3500,00

Sanitāri higēniskajās apkopšanas 

izdevumi 2353 500,00 500,00

Pārējās preces 2390

Nodokļu maksājumi 2510 0,00

Pievienotās vērtīb as nodoklis 2512

Dabas resursu nodoklis 2515

Pārējie nodokļi un nodevas 2519

Pamatkapitāla veidošana 5000 11000,00 0,00 11000,00 0,00 0,00

Celtnes un būves 5218 11000,00 11000,00

Naudas atlikums uz 31.12.2013. 9536,00 2326,00 5201,00 2009,00 0,00

Rucavas novada domes priekšsēdētāja L.Stendze

Rucavas novada domes 2013.gada speciālais budžeta ieņēnumi un izdevumi


