
Pielikums Nr.1

Rucavas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta ieņēmumi

Kods 2015.gada 

budžets

IEŅĒMUMI 1550933,00

Nodokļu ieņēmumi 860712,00

Iedzīvotāju Ienākuma nodoklis 1.1.1.0. 605375,00

Īpašuma nodokļi 4.1.0.0. 255337,00

NĪN par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 4.1.1.1 191546,00

NĪN par zemi iepriekšējāo gadu parādi 4.1.1.2. 43850,00

NĪN par ēkām kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 4.1.2.1 9987,00

NĪN par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem 4.1.2.2. 1300,00

NĪN par mājokļiem 4.1.3.1. 6854,00

NĪN par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem 4.1.3.2. 1800,00

Nenodokļu ieņēmumi 30795,00

Nodevas 9.0.0.0. 6210,00

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju 

pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0. 500,00

9.4.5.0. 50,00

Pārējās nodevas, ko ieskaita pašvaldību budžetā 9.4.9.0. 230,00

Pašvaldība snodeva par domes izstrādāto oficiālo 

dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu 9.5.1.1. 30,00

Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 9.5.1.4. 400,00

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1. 5000,00

Naudas sodi un sankcijas 10.0.0.0. 11300,00

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 10.1.4.0. 3700,00

Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas 

pārkāpumiem 10.3.0.0. 7600,00

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas 13.0.0.0 13285,00

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 13.1.0.0. 11037,00

Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 13.2.1.0. 1248,00

Ieņēmumi no pašv aldību kustamā īpašuma īpašuma un

mantas realizācijas 13.4.0.0. 1000,00

Transferti 501348,00

Valsts budžeta trasferti 18.0.0.0. 488748,00

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktiem

mērķiem 18.6.2.0. 195023,00

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie

transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu

finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 18.6.3.0. 66438,00
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Pašvaldību budžetā  saņemtā dotācija no PFIF 18.6.4.0 185224,00

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu

transferti 18.6.9.0 42063,00

Pašvaldību budžetu transferti 19.0.0.0. 12600,00

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 90493,00

Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām attiecībā uz 

budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un 

citiem pašu ieņ'wemumiem 21.3.1.0. 30,00

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2. 14483,00

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9. 857,00

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1. 1900,00

Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 21.3.8.3. 2000,00

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4. 9900,00

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9. 5900,00

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem 

rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumiem 21.3.9.2. 925,00

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3. 1550,00

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4. 28157,00

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5. 3971,00

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9. 20820,00

Naudas līdzekļu atlikums 67585,00

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta
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Pielikums Nr.2

 Rucavas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta

           izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

PAVISAM  IZDEVUMI atbilstoši funkcionālajām 

kategorijām

2015.gada 

budžets

Rucavas  dome 01.111 210474,00

Dunikas pagasta pārvalde 01.112 32320,00

Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi
01.721 36588,00

01.820 2495,00

Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta

pašvaldību budžetam 01.830 36000,00

Neparedzēto izdevumu fonds
01.890 31019,00

Pašvaldības policija 03.110 20224,00

Ugunsdzēsības un glābšanas dienests 03.200 10640,00

Rucavas novada bāriņtiesa 03.310 6916,00

Vispārējie nodarbinātības jautājumi 04.120 6438,00

Zemes lietu speciālists 04.210 16163,00

Atbalsts lauksaimniecības nozaru pasākumiem 04.240 1973,00

Rucavas novada būvvalde 04.430 18632,00

Tūrisma informācijas centrs 04.730 13313,00

Attīstības nodaļa 04.740 124654,00

Komunālā saimniecība Rucavā 06.621 133825,00

Komunālā saimniecība Dunikā 06.622 24764,00

p/a Dunikas ambulance 07.210 32407,00

Sporta pasākumi Dunikā 08.101 9914,00

Sporta pasākumi Rucavā 08.102 8871,00

Rucavas bibliotēka 08.211 15624,00

Sikšņu bibliotēka 08.212 11805,00

Rucavas Kultūras nams 08.231 34818,00

Dunikas tautas nams 08.232 12987,00

Tautas deju kolektīvs 08.233 1732,00

Tradicionālā kultūra 08.291 2340,00

Izdevniecība ( izdevums "Duvzares Vēstis",finansiāls 

atbalsts grāmatas izdošanai 08.330 9239,00

PII "Zvaniņš" 09.100 82455,00

Sikšņu pamatskola ar pirmskolas izglītības grupu 09.210 198784,00
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Rucavas pamatskola 09.230 220117,00

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība ( Mūzikas 

skola) 09.511 1800,00

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība ( Mākslas 

studija) 09.512 6118,00

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība(Keramikas 

darbnīca) 09.513 2808,00

Izglītības papildu pakalpojumi ( pieaugušo izglītība ) ) 09.601 4964,00
Izglītības papildu pakalpojumi ( ceļu izdevumu 

kompensācija ) 09.602 900,00

Sociālais dienests
10.700 132999,00

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde 33813,00

Kopā izdevumi
1550933,00

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta
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Pielikums Nr.3

           Rucavas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžeta

                  izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

2015.gada

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 1550933

Atlīdzība 1000 879152

Atalgojums  1100 710129

  - deputātu mēnešalga 1111 21300

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 642937

Piemaksa par virstundu darbu 1142 0

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146 2221

Piemaksa par papildus darbu 1147 13748

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150 29923
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 169023

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 168026

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221 720

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227 277

Preces un pakalpojumi 2000 402797

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 2643

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un 

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem 2111 499

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi

2112 1556

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un 

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem 2121 258

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi

2122 330

Pakalpojumi 2200 208765

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219 9064

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 53350

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224 7317

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231 18247

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232 3346
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Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233 200

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234 952

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236 1163

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 35732

Ēku,būvju un telpu kārtējais remonts 2241 750

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242 12282

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243 4050

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244 2957

Apdrošināšanas izdevumi 2247 1659

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249 1126

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 7013

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259 2643

Ēku,telpu īre un  noma 2261 100

Transportlīdzekļu noma 2262 1700

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264 6020

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275 31019

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276 2300

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279 4250

Maksājumi par pašvaldības parāda apkalpošanu 2283 1525
Krājumi,materiāli, energoresursi,preces, biroja preces un 

inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 175399

Biroja  preces 2311 9770

Inventārs 2312 12084

Spectērpi 2313 940

Kurināmais 2321 7600

Degviela 2322 69366

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 1650

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341 920

Remontmateriāli 2351 16531

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352 6751

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 10798

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354 0

Mīkstais inventārs 2361 750

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362 170

Ēdināšanas izdevumi 2363 32426

Mācību līdzekļi un materiāli 2370 5643

Izdevumi periodikas iegādei 2400 2440
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Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 13550

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512 10000

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515 2000

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519 1550

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520 0

Subsīdijas un dotācijas
3000 5200

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 5200

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261 3000

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263 2200

Procentu izdevumi 4000 35063

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311 35063

Pamatkapitāla veidošana 5000 106300

Nemateriālie ieguldījumi 5100 500

Datorprogrammas 5121 500

Pamatlīdzekļi 5200 105800

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 15181

Bibliotēku krājumi 5233 5834

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 4946

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240 79839

Pārējie pamatlīdzekļi 5239 0

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250 0

Sociālie pabalsti 6000 50113

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 45560

Bezdarbnieku stipendija 6242 4696

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252 210

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253 220

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254 2034

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255 6000

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259 6500

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260 18000

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270 7000

Transporta izdevumu kompensācijas 6292 900

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 4553

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412 4553
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Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 38495

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211 36000

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245 2495

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100 0

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde 33813

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta
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Pielikums Nr.4

Rucavas novada dome 01.111

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 210474

Atlīdzība 1000 163925

Atalgojums  1100 132358

  - deputātu mēnešalga 1111 21300

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 104798

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147 2000

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150 4260
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 31567

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 30847

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221 720

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Preces un pakalpojumi 2000 41494

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 250

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un 

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem 2111 50

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi

2112 200

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un 

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem 2121 0

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi

2122 0

Pakalpojumi 2200 27489

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219 2800

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231 2700

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232 3346
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Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234 200

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236 1000

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 3600

Ēku,būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242 2500

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243 500

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247 400

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 3000

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259 2643

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276 2300

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279 2500

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

inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 13455

Biroja  preces 2311 3900

Inventārs 2312 700

Spectērpi 2313

Kurināmais 2321

Degviela 2322 7755

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 100

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352 500

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 500

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Izdevumi periodikas iegādei 2400
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Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 300

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519 300

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 5055

Nemateriālie ieguldījumi 5100 500

Datorprogrammas 5121 500

Pamatlīdzekļi 5200 4555

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 779

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 3776

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Dome 11



Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta

Dome 12



Pielikums Nr.5

Dunikas pagasta pārvalde 01.112

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 32320

Atlīdzība 1000 23051

Atalgojums  1100 18651

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 17387

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147 1264

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 4400

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 4400

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Preces un pakalpojumi 2000 8669

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 70

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 70

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 3169

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219 900

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231 794

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232

Dunikas pagasta pārvalde 13



Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234 70

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 210

Ēku,būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242 560

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243 250

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244 285

Apdrošināšanas izdevumi 2247 100

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264

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 5330

Biroja  preces 2311 350

Inventārs 2312 350

Spectērpi 2313

Kurināmais 2321

Degviela 2322 3000

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 150

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341 50

Remontmateriāli 2351 150

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352 1000

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 280

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Dunikas pagasta pārvalde 14



Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 100

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519 100

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 600

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 600

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 600

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Dunikas pagasta pārvalde 15



Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta

Dunikas pagasta pārvalde 16



Pielikums Nr.6

Pašvaldību budžetu iekšējā parāda darījumi 01.721

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 36588

Atlīdzība 1000 0

Atalgojums  1100 0

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 0

Darba devēja VSAO iemaksas 1210

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Preces un pakalpojumi 2000 1525

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 0

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 1525

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232

Kredītu procenti 17



Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Ēku,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 sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264

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 1525
Krājumi,materiāli, energoresursi,preces, biroja preces un 

inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 0

Biroja  preces 2311

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Kurināmais 2321

Degviela 2322

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Kredītu procenti 18



Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 0

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 35063

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311 35063

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Kredītu procenti 19



Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta

Kredītu procenti 20



Pielikums Nr.7

Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta valsts 01.820

budžetam

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 2495

Atlīdzība 1000 0

Atalgojums  1100

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200

Darba devēja VSAO iemaksas 1210

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Preces un pakalpojumi 2000 0

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 0

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

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232

Valsts budžetam atgriež līdz. 21



Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Ēku,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 sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264

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 0

Biroja  preces 2311

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Kurināmais 2321

Degviela 2322

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Valsts budžetam atgriež līdz. 22



Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 0

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Valsts budžetam atgriež līdz. 23



Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 2495

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245 2495

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta
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Pielikums Nr.8

Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību

budžetam 01.830

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 36000

Atlīdzība 1000 0

Atalgojums  1100 0

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 0

Darba devēja VSAO iemaksas 1210

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Preces un pakalpojumi 2000 0

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 0

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

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232

Savstarpējie norēķini 25



Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Ēku,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 sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264

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 0

Biroja  preces 2311

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Kurināmais 2321

Degviela 2322

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Izdevumi periodikas iegādei 2400
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Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 0

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412
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Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 36000

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211 36000

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta
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Pielikums Nr.9

Neparedzēto izdevumu fonds 01.890

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 31019

Atlīdzība 1000 0

Atalgojums  1100 0

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 0

Darba devēja VSAO iemaksas 1210

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Preces un pakalpojumi 2000 31019

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 0

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 31019

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232

Neparedzēto izdevumu fonds 29



Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Ēku,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 sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275 31019

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 0

Biroja  preces 2311

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Kurināmais 2321

Degviela 2322

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Izdevumi periodikas iegādei 2400
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Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 0

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412
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Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta
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Pielikums Nr.10

Pašvaldības policija 03.110

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 20224

Atlīdzība 1000 14742

Atalgojums  1100 11880

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 11000

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147 880

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 2862

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 2802

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227 60

Preces un pakalpojumi 2000 5482

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 0

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 1512

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219 100

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 200

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232
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Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 70

Ēku,būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242 1000

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247 142

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264

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

Biroja  preces 2311 40

Inventārs 2312

Spectērpi 2313 200

Kurināmais 2321

Degviela 2322 3200

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 50

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352 300

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 50

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Izdevumi periodikas iegādei 2400
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Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 130

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519 130

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Pašvaldības policija 35



Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta
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Pielikums Nr.11

Ugunsdzēsības un glābšanas dienests 03.200

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 10640

Atlīdzība 1000 6739

Atalgojums  1100 5388

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 5388

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 1351

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 1271

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227 80

Preces un pakalpojumi 2000 3901

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 0

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 830

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219 80

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232

Ugunsdzēsēji 37



Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Ēku,būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243 0

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244 750

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264

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 3071

Biroja  preces 2311

Inventārs 2312 400

Spectērpi 2313 170

Kurināmais 2321 0

Degviela 2322 1500

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 50

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341

Remontmateriāli 2351 300

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352 651

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Ugunsdzēsēji 38



Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 0

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Ugunsdzēsēji 39



Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta
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Pielikums Nr.12

Rucavas novada bāriņtiesa 03.310

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 6916

Atlīdzība 1000 5896

Atalgojums  1100 4771

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 4644

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147 127

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 1125

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 1125

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Preces un pakalpojumi 2000 1020

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 70

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 70

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 650

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219 60

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231 40

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232

Rucavas novada bāriņtiesa 41



Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 550

Ēku,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 sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264

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 300

Biroja  preces 2311 100

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Kurināmais 2321

Degviela 2322 200

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Izdevumi periodikas iegādei 2400
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Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 0

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Rucavas novada bāriņtiesa 43



Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta

Rucavas novada bāriņtiesa 44



Pielikums Nr.13

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 04.120

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 6438

Atlīdzība 1000 1742

Atalgojums  1100 1409

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147 1409

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 333

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 333

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Preces un pakalpojumi 2000 0

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 0

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

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232

Algoti pagaidu sab.darbi 45



Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Ēku,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 sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264

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 0

Biroja  preces 2311

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Kurināmais 2321

Degviela 2322

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Algoti pagaidu sab.darbi 46



Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 0

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 4696

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 4696

Bezdarbnieku stipendija 6242 4696

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412
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Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta
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Pielikums Nr.14

Zemes lietu speciāliste 04.210

2015.gada 

plaņs

PAVISAM  IZDEVUMI 16163

Atlīdzība 1000 9555

Atalgojums  1100 7731

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 7370

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147 361

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 1824

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 1824

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Preces un pakalpojumi 2000 6608

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 40

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 40

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 5705

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219 70

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232
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Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234 10

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 4202

Ēku,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 sistēmas uzturēšana 2251 1423

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264

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 563

Biroja  preces 2311 70

Inventārs 2312 75

Spectērpi 2313

Kurināmais 2321

Degviela 2322 418

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Izdevumi periodikas iegādei 2400
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Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 300

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519 300

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412
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Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta
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Pielikums Nr.15

Atbalsts lauksaimniecības nozaru pasākumiem 04.240

2015.gada 

plaņs

PAVISAM  IZDEVUMI 1973

Atlīdzība 1000 903

Atalgojums  1100 730

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 670

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150 60
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 173

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 173

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Preces un pakalpojumi 2000 1070

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 0

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 400

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219 80

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231 320

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232
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Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Ēku,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 sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264

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 670

Biroja  preces 2311 70

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Kurināmais 2321

Degviela 2322 600

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Izdevumi periodikas iegādei 2400
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Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 0

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Atbalsts lauks.nozaru pasāk. 55



Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta
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Pielikums Nr.16

Rucavas novada būvvalde 04.430

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 18632

Atlīdzība 1000 14576

Atalgojums  1100 11794

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 11794

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 2782

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 2782

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Preces un pakalpojumi 2000 4056

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 0

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 1000

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219 40

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232
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Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Ēku,būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242 960

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 sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264

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 3056

Biroja  preces 2311 200

Inventārs 2312 0

Spectērpi 2313

Kurināmais 2321

Degviela 2322 2856

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Izdevumi periodikas iegādei 2400
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Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 0

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121 0

Pamatlīdzekļi 5200 0

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412
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Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta

Rucavas novada būvvalde 60



Pielikums Nr.17

Tūrisma informācijas centrs 04.730

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 13313

Atlīdzība 1000 6185

Atalgojums  1100 5005

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 4916

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147 89

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 1180

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 1180

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Preces un pakalpojumi 2000 4128

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 200

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un 

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem 2111 0

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi

2112 100

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un 

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem 2121 0

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi

2122 100

Pakalpojumi 2200 3498

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219 600

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 200

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231 100

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232
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Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 2498

Ēku,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 sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264 100

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 430

Biroja  preces 2311 100

Inventārs 2312 100

Spectērpi 2313

Kurināmais 2321

Degviela 2322 100

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 130

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Tūrisma informācijas centrs 62



Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 0

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 3000

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 3000

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261 3000

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412
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Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta
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Pielikums Nr.18

Attīstības nodaļa 04.740

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 124654

Atlīdzība 1000 26530

Atalgojums  1100 21230

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 19660

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147 570

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150 1000
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 5300

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 5300

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Preces un pakalpojumi 2000 9032

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 500

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un 

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem 2111 50

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi

2112 100

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un 

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem 2121 200

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi

2122 150

Pakalpojumi 2200 5250

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219 100

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231 1700

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232
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Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 3300

Ēku,būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243 0

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264 150

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 3282

Biroja  preces 2311 1000

Inventārs 2312 386

Spectērpi 2313

Kurināmais 2321

Degviela 2322 1500

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 396

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Izdevumi periodikas iegādei 2400
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Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 0

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 2000

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 2000

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263 2000

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 87092

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 87092

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 8929

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240 78163

Pārējie pamatlīdzekļi 5239 0

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Attīstības nodaļa 67



Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta
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Pielikums Nr.19

Komunālā daļa Rucavā 06.621

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 133825

Atlīdzība 1000 66507

Atalgojums  1100 53778

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 51941

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147 1417

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150 420
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 12729

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 12687

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227 42

Preces un pakalpojumi 2000 66918

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 0

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 28143

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219 300

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 14000

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224 5137

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231 50

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232

Komunālā saimniecība Rucavā 69



Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233 200

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234 50

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 4600

Ēku,būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242 1000

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243 800

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247 130

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249 876

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264 1000

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 26625

Biroja  preces 2311 100

Inventārs 2312 1400

Spectērpi 2313 400

Kurināmais 2321 0

Degviela 2322 9700

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 800

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341 25

Remontmateriāli 2351 9500

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352 2200

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 2500

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Izdevumi periodikas iegādei 2400
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Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 12150

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512 10000

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515 2000

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519 150

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 400

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 400

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 400

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240 0

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412
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Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta
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Pielikums Nr.20

Komunālā daļa Dunikā 06.622

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 24764

Atlīdzība 1000 10528

Atalgojums  1100 8486

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 8260

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147 226

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 2042

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 2002

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227 40

Preces un pakalpojumi 2000 13236

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 0

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 8680

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 5200

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224 2000

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232
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Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234 30

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 300

Ēku,būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243 900

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249 250

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264

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 4556

Biroja  preces 2311

Inventārs 2312 100

Spectērpi 2313 100

Kurināmais 2321 1200

Degviela 2322 1950

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 150

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341 25

Remontmateriāli 2351 631

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352 200

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 200

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Izdevumi periodikas iegādei 2400
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Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 0

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 1000

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 1000

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 1000

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Komunālā saimniecība Dunikā 75



Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta
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Pielikums Nr.21

P/a "Dunikas ambulance" 07.210

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 32407

Atlīdzība 1000 24412

Atalgojums  1100 19752

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 19338

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147 414

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 4660

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 4660

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Preces un pakalpojumi 2000 7995

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 100

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un 

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem 2111 0

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi

2112 100

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 4535

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219 700

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 900

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224 180

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231 100

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232 0
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Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234 35

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236 110

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 250

Ēku,būvju un telpu kārtējais remonts 2241 750

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242 520

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243 150

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 730

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264 110

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 3360

Biroja  preces 2311 300

Inventārs 2312 450

Spectērpi 2313 30

Kurināmais 2321

Degviela 2322 1000

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 50

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341 650

Remontmateriāli 2351 280

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352 100

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 500

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Izdevumi periodikas iegādei 2400
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Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 0

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412
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Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta

Dunikas ambulance 80



Pielikums Nr.22

Sporta pasākumi Dunikā 08.101

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 9914

Atlīdzība 1000 7666

Atalgojums  1000 6203

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 6038

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147 165

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1210 1463

Darba devēja VSAO iemaksas 1221 1463

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1227

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1228

Preces un pakalpojumi 2000 2248

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 0

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 1400

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par elektroenerģiju 2223
Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231 150
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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

Ēku,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 sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262 850

Zemes noma 2263

Pārējā noma 2269

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279 400

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

inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 848

Biroja  preces 2311

Inventārs 2312 390

Spectērpi 2313

Kurināmais 2321

Degviela 2322

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 0

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341 20

Remontmateriāli 2351 320

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 118

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Pārējie materiāli 2355

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu

uzturēšanas izdevumi 2369
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Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512 0

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Pakalpojumi,kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju 

ietvaros,kas nav iestādes administatīvie izdevumi 2800

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 3261 0

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311 0

Pamatkapitāla veidošana 5000

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Attīstības pasākumi un programmas 5110 0

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 5140

Nedzīvojamās ēkas 5212 0

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242 0

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400
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Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412 0

Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta
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Pielikums Nr.23

Sporta pasākumi Rucavā 08.102

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 8871

Atlīdzība 1000 3483

Atalgojums  1100 2818

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 2743

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147 75

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 665

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 665

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Preces un pakalpojumi 2000 5188

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 638

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un 

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem 2111 200

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi

2112 300

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un 

dienesta komandējumu ārvalstīs saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem 2121 58

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi

2122 80

Pakalpojumi 2200 1770

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231 170

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232
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Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Ēku,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 sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264 250

Pašvaldību līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279 1350

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

inventārs,kurus neuzskaita kodā 5000 2300 2780

Biroja  preces 2311 80

Inventārs 2312 200

Spectērpi 2313

Kurināmais 2321

Degviela 2322 2300

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 200

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Izdevumi periodikas iegādei 2400
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Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 0

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 200

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 200

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263 200

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 0

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412
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Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta
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Pielikums Nr.24

Rucavas bibliotēka 08.211

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 15624

Atlīdzība 1000 9709

Atalgojums  1100 7775

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 7636

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147 139

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 1934

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 1934

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Preces un pakalpojumi 2000 3925

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 30

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

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 1565

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219 130

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232
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Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 520

Ēku,būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243 230

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244 315

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 370

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264

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 1050

Biroja  preces 2311 420

Inventārs 2312 285

Spectērpi 2313

Kurināmais 2321

Degviela 2322 200

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341

Remontmateriāli 2351 0

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 145

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Izdevumi periodikas iegādei 2400 1280
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Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 0

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 1990

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 1990

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233 1420

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 570

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412
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Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta
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Pielikums Nr.25

Sikšņu bibliotēka 08.212

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 11805

Atlīdzība 1000 6985

Atalgojums  1100 5619

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 5519

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147 100

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150 0
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 1366

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 1366

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Preces un pakalpojumi 2000 3320

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 110

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un 

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem 2111 24

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi

2112 86

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 980

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231 155

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232

Sikšņu bibliotēka 93



Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 455

Ēku,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 sistēmas uzturēšana 2251 370

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264 0

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 1070

Biroja  preces 2311 100

Inventārs 2312 390

Spectērpi 2313

Kurināmais 2321

Degviela 2322 200

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341

Remontmateriāli 2351 50

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 330

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Izdevumi periodikas iegādei 2400 1160

Sikšņu bibliotēka 94



Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 0

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 1500

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 1500

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233 1500

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Sikšņu bibliotēka 95



Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta

Sikšņu bibliotēka 96



Pielikums Nr.26

Rucavas kultūras nams 08.231

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 34818

Atlīdzība 1000 19225

Atalgojums  1100 15503

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 13710

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147 1033

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150 760
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 3722

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 3722

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Preces un pakalpojumi 2000 15317

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 70

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 70

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 12393

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219 80

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 4750

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231 4400

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232

Rucavas kultūras nams 97



Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234 43

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 300

Ēku,būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243 150

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261 0

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264 2670

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 2854

Biroja  preces 2311 300

Inventārs 2312 54

Spectērpi 2313

Kurināmais 2321

Degviela 2322 1600

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341

Remontmateriāli 2351 200

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 700

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Rucavas kultūras nams 98



Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 0

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 276

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 276

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 0

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240 276

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Rucavas kultūras nams 99



Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta

Rucavas kultūras nams 100



Pielikums Nr.27

Dunikas tautas nams 08.232

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 12987

Atlīdzība 1000 6356

Atalgojums  1100 5143

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 5143

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 1213

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 1213

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Preces un pakalpojumi 2000 5761

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 0

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 3806

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219 70

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231 3016

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232

Dunikas tautas nams 101



Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 70

Ēku,būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243 50

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262 50

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264 550

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 1955

Biroja  preces 2311 100

Inventārs 2312 1070

Spectērpi 2313

Kurināmais 2321

Degviela 2322 285

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341

Remontmateriāli 2351 200

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 300

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Dunikas tautas nams 102



Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 0

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 870

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 870

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 870

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 0

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Dunikas tautas nams 103



Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta

Dunikas tautas nams 104



Pielikums Nr.28

Tautas deju kolektīvs 08.233

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 1732

Atlīdzība 1000 1732

Atalgojums  1100 1401

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 1401

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 331

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 331

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Preces un pakalpojumi 2000 0

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 0

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

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232

Tautas deju kolektīvs 105



Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Ēku,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 sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264

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 0

Biroja  preces 2311

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Kurināmais 2321

Degviela 2322

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Tautas deju kolektīvs 106



Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 0

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Tautas deju kolektīvs 107



Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta

Tautas deju kolektīvs 108



Pielikums Nr.29

Tradicionālā kultūra 08.291

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 2340

Atlīdzība 1000 0

Atalgojums  1100 0

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 0

Darba devēja VSAO iemaksas 1210

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Preces un pakalpojumi 2000 2340

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 0

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 1440

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231 440

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232

Tradicionālā kultūra 109



Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 900

Ēku,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 sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261 100

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264

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 900

Biroja  preces 2311 100

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Kurināmais 2321

Degviela 2322 800

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Tradicionālā kultūra 110



Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 0

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Tradicionālā kultūra 111



Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta

Tradicionālā kultūra 112



Pielikums Nr.30

Izdevums "Duvzares Vēstis", līdzfinasējums grāmatas 08.330

izdošanai

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 9239

Atlīdzība 1000 2618

Atalgojums  1100 2118

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 2118

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 500

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 500

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Preces un pakalpojumi 2000 6621

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 0

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 6069

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232

Duvzares Vēstis, grāmata 113



Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 6069

Ēku,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 sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264

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 552

Biroja  preces 2311

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Kurināmais 2321

Degviela 2322 552

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Duvzares Vēstis, grāmata 114



Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 0

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412

Duvzares Vēstis, grāmata 115



Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta

Duvzares Vēstis, grāmata 116



Pielikums Nr.31

PII "Zvaniņš" 09.100

2015.gada 

plaņs

PAVISAM  IZDEVUMI 82455

Atlīdzība 1000 57739

Atalgojums  1100 46714

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 46137

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146 289

Piemaksa par papildus darbu 1147 288

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 11025

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 11025

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Preces un pakalpojumi 2000 23143

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 0

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 7316

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219 600

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 5800

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231 200

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232

PII Zvaniņš 117



Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234 64

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 315

Ēku,būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243 50

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244 142

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 85

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264 60

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 15827

Biroja  preces 2311 140

Inventārs 2312 1927

Spectērpi 2313

Kurināmais 2321

Degviela 2322 340

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341 20

Remontmateriāli 2351 2800

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 500

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361 750

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362 70

Ēdināšanas izdevumi 2363 8780

Mācību līdzekļi un materiāli 2370 500

Izdevumi periodikas iegādei 2400
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Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 0

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 1573

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 1573

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 1573

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412
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Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta
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Pielikums Nr.32

Sikšņu pamatskola ar pirmskolas izglītības

grupu 09.210

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 198784

Atlīdzība 1000 147188

Atalgojums  1100 119073

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 116834

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146 1637

Piemaksa par papildus darbu 1147 602

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 28115

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 28080

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227 35

Preces un pakalpojumi 2000 49982

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 70

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 70

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 16586

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219 650

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 10700

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231 500

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232
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Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234 150

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 1829

Ēku,būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242 242

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243 400

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244 465

Apdrošināšanas izdevumi 2247 225

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 495

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262 800

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264 130

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 33176

Biroja  preces 2311 800

Inventārs 2312 2992

Spectērpi 2313 40

Kurināmais 2321 3000

Degviela 2322 8800

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 40

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341 60

Remontmateriāli 2351 1500

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352 1000

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 1600

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362 100

Ēdināšanas izdevumi 2363 11644

Mācību līdzekļi un materiāli 2370 1600

Izdevumi periodikas iegādei 2400
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Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 150

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519 150

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 1614

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 1614

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 0

Bibliotēku krājumi 5233 1614

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 0

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412
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Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta
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Pielikums Nr.33

Rucavas pamatskola 09.230

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 220117

Atlīdzība 1000 156136

Atalgojums  1100 126314

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 125418

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146 295

Piemaksa par papildus darbu 1147 601

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 29822

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 29802

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227 20

Preces un pakalpojumi 2000 60351

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 375

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un 

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem 2111 125

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi

2112 250

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 23965

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219 896

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 11000

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231 1575

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232
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Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234 200

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 3334

Ēku,būvju un telpu kārtējais remonts 2241 0

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242 3500

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243 500

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244 1000

Apdrošināšanas izdevumi 2247 420

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 540

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264 1000

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 35711

Biroja  preces 2311 600

Inventārs 2312 205

Spectērpi 2313 0

Kurināmais 2321 3000

Degviela 2322 14500

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 210

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341 70

Remontmateriāli 2351 500

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352 500

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 2060

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363 12002

Mācību līdzekļi un materiāli 2370 2064

Izdevumi periodikas iegādei 2400
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Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 300

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519 300

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 3630

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 3630

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 930

Bibliotēku krājumi 5233 1300

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 0

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240 1400

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412
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Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta
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Pielikums Nr.34

Mūzikas skola 09.511

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 1800

Atlīdzība 1000 0

Atalgojums  1100 0

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 0

Darba devēja VSAO iemaksas 1210

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Preces un pakalpojumi 2000 1100

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 120

Dienas naudu, kas tiek izmaksāta par mācību, darba un 

dienesta komandējumu iekšzemē saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem 2111 50

Pārējie komandējumu un dienesta, darba braucienu izdevumi

2112 70

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 330

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231 70

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232
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Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 260

Ēku,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 sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264

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 650

Biroja  preces 2311 100

Inventārs 2312 0

Spectērpi 2313

Kurināmais 2321

Degviela 2322 450

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370 100

Izdevumi periodikas iegādei 2400
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Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 0

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 700

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 700

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 700

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412
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Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta
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Pielikums Nr.35

Mākslas studija 09.512

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 6118

Atlīdzība 1000 4518

Atalgojums  1100 3656

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 3656

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 862

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 862

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Preces un pakalpojumi 2000 1600

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 0

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

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232
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Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Ēku,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 sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264

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 1600

Biroja  preces 2311

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Kurināmais 2321

Degviela 2322 600

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370 1000

Izdevumi periodikas iegādei 2400
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Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 0

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412
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Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta
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Pielikums Nr.36

Keramikas darbnīca 09.513

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 2808

Atlīdzība 1000 2259

Atalgojums  1100 1828

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 1828

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 431

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 431

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Preces un pakalpojumi 2000 549

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 0

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

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232
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Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Ēku,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 sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264

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 549

Biroja  preces 2311

Inventārs 2312 70

Spectērpi 2313

Kurināmais 2321

Degviela 2322

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341

Remontmateriāli 2351 100

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370 379

Izdevumi periodikas iegādei 2400
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Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 0

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412
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Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta
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Pielikums Nr.37

Pieaugušo izglītība 09.601

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 4964

Atlīdzība 1000 3396

Atalgojums  1100 2741

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 2370

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147 221

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150 150
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 655

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 655

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Preces un pakalpojumi 2000 1568

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 0

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 1228

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219 58

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231 1017

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232
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Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236 53

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 100

Ēku,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 sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264

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 340

Biroja  preces 2311 150

Inventārs 2312 40

Spectērpi 2313

Kurināmais 2321

Degviela 2322 150

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Izdevumi periodikas iegādei 2400
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Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 0

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412
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Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta
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Pielikums Nr.38

Ceļu izdevumu kompensācija 09.602

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 900

Atlīdzība 1000 0

Atalgojums  1100 0

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 0

Darba devēja VSAO iemaksas 1210

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Preces un pakalpojumi 2000 0

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 0

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

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232
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Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Ēku,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 sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264

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 0

Biroja  preces 2311

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Kurināmais 2321

Degviela 2322

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Izdevumi periodikas iegādei 2400
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Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 0

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 900

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 900

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292 900

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412
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Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta
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Pielikums Nr.39

Sociālais dienests 10.700

2015.gada 

plāns

PAVISAM  IZDEVUMI 132999

Atlīdzība 1000 74851

Atalgojums  1100 60260

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119 35220

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147 1767

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150 23273
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 14591

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 14591

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Preces un pakalpojumi 2000 13631

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 0

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 0

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 6512

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219 750

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 600

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231 750

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232
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Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234 100

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 2000

Ēku,būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzkļu uzturēšana un remonts 2242 2000

Iekārtas,inventāra un aparatūras remonts,tehniskā 

apkalpošana 2243 70

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244 0

Apdrošināšanas izdevumi 2247 242

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264

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 6999

Biroja  preces 2311 650

Inventārs 2312 500

Spectērpi 2313

Kurināmais 2321 400

Degviela 2322 4810

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 50

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341

Remontmateriāli 2351 0

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352 300

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353 289

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Izdevumi periodikas iegādei 2400
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Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 120

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519 120

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 44517

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 39964

Bezdarbnieku stipendija 6242

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252 210

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253 220

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254 2034

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255 6000

 Pārējā sociālā palīdzība  naudā 6259 6500

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260 18000

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270 7000

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 4553

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412 4553
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Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000 0

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta
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Pielikums Nr.40

Kredīta atmaksa

2015.gada 

plans

PAVISAM  IZDEVUMI 33813

Atlīdzība 1000 0

Atalgojums  1100 0

  - deputātu mēnešalga 1111

  - pārējo institūciju mēnešalga ( darba alga ) 1119

Piemaksa par virstundu darbu 1142

Piemaksa par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos 1146

Piemaksa par papildus darbu 1147

Atalgojums  fiziskajām personām uz tiesis.attc.reg.dok. 1150
Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 1200 0

Darba devēja VSAO iemaksas 1210

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

ienākuma nodokli, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 1227

Preces un pakalpojumi 2000 0

Mācību, darba un dienesta komandējumi,dienesta, darba 

braucieni 2100 0

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

Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu 

utilizāciju 2224

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 2231

Auditoru,tulku pakalpojumi,izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 

pētījumiem 2232
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Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi 

darba ņēmējam 2234

Bankas  komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Ēku,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 sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informāciajas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Ēku,telpu īre un  noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu un inventāra īre un noma 2264

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 0

Biroja  preces 2311

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Kurināmais 2321

Degviela 2322

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles,ķimikālijas, laboratorijas preces,medicīniskās 

ierīces,medicīnieskie instrumenti 2341

Remontmateriāli 2351

Transporta līdzekļu uzturēšanas un remontmat.izdevumi 2352

Pārējie kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika,sakaru un cita biroja tehn.) 2354

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs,trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Kredīta atmaksa 154



Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu

maksājumi                    2500 0

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Subsīdijas un dotācijas
3000 0

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 3200 0

Dotācijas valsts un pašvaldību  komercsabiedrībām, kurās 

atteicīgās valsts vai pašvaldību iestādes ir kapitāla daļu 

turētājas 3261

Dotācijas komercsabiedrībām, kurās atiecīgās  valsts vai 

pašvaldību  iestādes nav kapitāla daļu turētājas 3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 3263

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Pārējie pamatlīdzekļi 5239

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Sociālie pabalsti 6000 0

Pensijas un sociālie pabalsti naudā 6200 0

Bezdarbnieku stipendija 6242

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

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsti naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikcijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem 6412
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Uzturēšanas izdevumu transferti 
7000

Izglītības funkciju nodrošināšanai 7211

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transaferti uz valsts

budžetu 7245

Zaudējumi no valūtu kursa svārstībām
8100

Valsts ( pašvaldību )budžeta  aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde 33813

Rucavas novada domes priekšsēdētāja I.Šusta
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                      Rucavas novada pašvaldības 2015.gada speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi

Kopā Ceļa fonds

2015.gada plāns 2015.gada plāns

Naudas atlikums uz 01.01.2015. 141387,00 87336,00

Ieņēmumi 143538,00 125416,00

Dabas resursu nodoklis 5.5.3.0. 15000,00

Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu 

fondiem 18.6.2.5. 125416,00 125416,00

Citi iepriekš neklasificētie maksas 

pakalpojumi un pašu ieņēmumi 21.4.2.9. 3122,00

PAVISAM  IZDEVUMI 169994,00 160294,00

Atlīdzība 1000 11773,00 11773,00

Atalgojums 1100 9526,00 9526,00

  - pārējo darbinieku mēnešalga  (darba 

alga) 1119 9526,00 9526,00
Darba devēja VSAO iemaksas, 

sociāla rakstura pabalsti 1200 2247,00 2247,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 2247,00 2247,00

Preces un pakalpojumi 2000 85621,00 75921,00

Pakalpojumi 2200 66621,00 56921,00

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 4000,00 4000,00

Pārējie administratīvie izdevumi 2239 8100,00

Transportalīdzkļu uzturēšana un  

remonts 2242 250,00 250,00

Iekārtas,inventāra un aparatūras 

remonts,tehniskā apkalpošana 2243 200,00 200,00

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un 

uzturēšana 2246 52400,00 52400,00

Apdrošinānas izdevumi 2247 71,00 71,00

Pārējie iepriekš neklasificētie 

pakalpojuma  veidi 2279 1600,00

Krājumi, materiālu, energoresursu, 

preces, biroja preces un 

inventārs,kurus neuzskaita kodā 

5000 2300 19000,00 19000,00

Inventārs 2312 2200,00 2200,00

Degviela 2322 14000,00 14000,00

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 800,00 800,00

Transporta līdzekļu uzturēšanas un 

remontmateriālu izdevumi 2352 2000,00 2000,00

Pamatkapitāla veidošana 5000 72600,00 72600,00

Transportlīdzekļi 5231 72600,00 72600,00

Naudas atlikums uz 31.12.2015. 114931,00 52458,00
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Pielikums Nr.41

                      Rucavas novada pašvaldības 2015.gada speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi

DRN ZTN

2015.gada plāns 2015.gada plāns

49298,00 4753,00

15000,00 3122,00

15000,00

3122,00

8100,00 1600,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

8100,00 1600,00

8100,00 1600,00

8100,00

1600,00

0,00 0,00

0,00 0,00

56198,00 6275,00
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