
Pielikums Nr.1

Rucavas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta

ieņēmumi

Klasifikācijas 

kods 
Rādītāju nosaukums

Plānots 

2016.gadam

KOPĀ IEŅĒMUMI 1 829 647

Nodokļu ieņēmumi 865 767

1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 615 067

4.1.0.0. Īpašuma nodokļi 250 700

4.1.1.1.
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi
206 000

4.1.1.2.
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu 

parādi
24 000

4.1.2.1.
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada 

maksājumi
11 500

4.1.2.2.
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par 

iepriekšējiem gadiem
700

4.1.3.1.
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi
7 300

4.1.3.2.
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par 

iepriekšējiem gadiem
1 200

Nenodokļu ieņēmumi 60 200

8.9.2.0. Ieņēmumi no izveidoto uzkrājumu samazināšanas 36 000

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 1 820

9.4.2.0.
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju 

pildīšanu bāriņtiesās
400

9.4.5.0.

Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta 

reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas 

civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu

80

9.4.9.0. Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 230

9.5.1.1.
Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo 

dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu
10

9.5.1.4. Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 100

9.5.2.1. Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu 1 000

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 2 510

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 510

10.1.5.0. Nausas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē 2 000

13.0.0.0.
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
19 870



Klasifikācijas 

kods 
Rādītāju nosaukums

Plānots 

2016.gadam

13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 6 920

13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 1 000

13.4.0.0.
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un 

mantas realizācijas
11 950

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 84 731

21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām 15 731

21.3.5.9. Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 830

21.3.7.9.
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem 

kancelejas pakalpojumiem
70

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 2 100

21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 6 300

21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 5 900

21.3.9.2.
Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un 

ārstniecības pakalpojumiem
1 000

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 4 500

21.3.9.4. Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 25 300

21.3.9.5. Ieņēmumi par projektu īstenošanu

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 23 000

21.4.2.9.
Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem noteiktie 

ieņēmumi

21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi

Transferti 663 461

18.6.2.0.
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam 

mērķim
242 173

18.6.3.0.

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem)

44 321

18.6.4.0.
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda
358 967

18.6.9.0. Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti

19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 18 000

Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2016. 155 488

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta I.Šusta



Pielikums Nr.2.

Rucavas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

Rucavas dome 01.111 237 477

Dunikas pagasta pārvalde 01.112 35 034

Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi 01.721 30 615

Vienotais klientu apkalpošanas centrs 01.113 9 060

Vispārēja rakstura transferti no pāsvaldību budžeta pašvaldību budžetam 01.830 41 000

Neparedzēto izdevumu fonds 01.890 35 000

Pašvaldības policija 03.110 24 768

Ugunsdzēsības un glābšanas dienests 03.200 14 025

Rucavas novada bāriņtiesa 03.310 8 731

Pagaidu algotie sabiedriskie darbi 04.120 12 700

Zemes lietu speciālists 04.210 18 498

Atbalsts lauksaimniecības nozaru pasākumiem 04.240 2 591

Rucavas novada būvvalde 04.430 18 999

Tūrisma informācijas centrs 04.730 13 530

Attīstības nodaļa 04.740 137 659

Komunālā saimniecība Rucavā 06.621 187 129

Komunālā saimniecība Dunikā 06.622 34 417

p/a "Dunmikas ambulance" 07.210 37 832

Sporta pasākumi Dunikā 08.101 11 211

Sporta pasākumi Rucavā 08.102 7 717

Rucavas bibliotēka 08.211 17 913

Sikšņu bibliotēka 08.212 13 500

Rucavas kultūras nams 08.231 37 335

Dunikas tautas nams 08.232 16 490

Tautas deju kolektīvs 08.233 1 787

Tradicionālā kultūra 08.290 2 570

Izdevniecība ( izdevums "Duvzares Vēstis") 08.330 9 331

Līdzfinansējums vēstures grāmatas "Ieskats Rucavas vēsturē" izdošanai 08.330 7 640

PII "Zvaniņš" 09.100 94 182

Sikšņu pamatskola ar pirmskolas izglītības grupu 09.210 231 854

Rucavas pamatskola 09.230 246 423

Liepājas Katoļu pamatskola 09.215 207

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība ( Mūzika skola ) 09.511 1 550

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība ( Mākslas studija ) 09.512 6 480

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība ( Keramikas darbnīca) 09.513 3 039

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība ( Austrumu cīņu mākslas klubs) 09.515 822

Izglītības papildus pakalpojumi ( PIC ) 09.601 5 678

Izglītības papildus pakalpojumi ( Ceļu izdevumu kompensācija ) 09.602 900

Sociālais dienests 10.700 158 311

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde 54 811

1 828 816

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta



Pielikums Nr.3

Rucavas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

KOPĀ IZDEVUMI 1 828 816

Atlīdzība 1000 1 048 328

Atalgojums 1100 847 784

Mēnešalga 1110 775 785

Deputātu mēnešalga 1111 23 000

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 752 785

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 35 171

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142 1 100

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146 3 461

Piemaksa par papildu darbu 1147 30 110

Prēmijas un naudas balvas 1148 500

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 1150 36 828

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 200 544

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 199 098

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 1 446

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221 1 110

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai 1227 336

1228 0

Preces un pakalpojumi 2000 424 150

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2100 5 416

Dienas nauda 2111 866

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 2 540

Dienas nauda 2121 880

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122 1 130

Pakalpojumi 2200 215 468

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 10 628

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 58 750

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 53 770

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un 

teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224 4 980

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 2230 53 502

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231 12 818

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232 4 846

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233 0

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234 1 135

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235 6 403

Bankas komisija, pakalpojumi 2236 1 120

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 27 180

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 26 585

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241 4 420

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242 11 592



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243 4 680

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244 2 999

Apdrošināšanas izdevumi 2247 2 794

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248 100

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249 0

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 13 182

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 10 539

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259 2 643

Īre un noma 2260 9 649

Ēku, telpu īre un noma 2261 0

Transportlīdzekļu noma 2262 1 500

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264 8 149

Citi pakalpojumi 2270 41 700

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275 35 000

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276 2 000

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279 4 700

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 1 472

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283 1 472

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 184 216

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 25 370

Biroja preces 2311 9 703

Inventārs 2312 11 357

Spectērpi 2313 1 610

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314 2 700

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 71 878

Kurināmais 2321 7 200

Degviela 2322 62 728

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 1 950

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 1 330

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341 1 330

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 37 189

Remontmateriāli 2351 21 630

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352 7 269

Saimniecības preces un materiāli 2353 6 675

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354 1 280

Medaļas , kausi 2357 335

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 41 734

Mīkstais inventārs 2361 100

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362 400

Ēdināšanas izdevumi 2363 41 234

Mācību līdzekļi un materiāli 2370 6 590

Pārējās preces 2390 125

Izdevumi periodikas iegādei 2400 2 200

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 2500 16 850

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512 13 000



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515 2 100

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519 1 750

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520 0

Procentu izdevumi 4000 29 143

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311 29 143

Subsīdijas un dotācijas 3000 4 852

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261 1 500

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262 207

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263 3 145

Sociālie pabalsti 6000 66 383

6200 57 011

Bezdarbnieka stipendija 6242 10 800

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250 0

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252 210

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253 0

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254 2 500

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255 6 000

Pārējā sociālā palīdzība naudā 6259 0

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260 14 500

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270 18 000

Transporta izdevumu kompensācijas 6292 900

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie 

maksājumi iedzīvotājiem naudā
6299 4 101

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 6400 9 372

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412 4 553

Naudas balvas 6422 800

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423 4 019

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 7000 42 000

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210 41 000

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270 1 000

Pamatkapitāla veidošana 5000 159 149

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121 0

Pamatlīdzekļi 5200 159 149

Dzīvojamās ēkas 5211 2 000

Celtnes un būves 5218 2 000

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220 0

Transportlīdzekļi 5131 30 000

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 9 150

Bibliotēku krājumi 5233 6 009

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234 0

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 9 030

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239 665



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240 100 295

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250 0

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100 0

Aizņēmumi 0

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde 54 811

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta



Pielikums Nr.4

Rucavas novada dome ( 01.111 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 237 477

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 190 488

Naudas līdzekļu atlikums 29 988

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 21.3.7.9. 70

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1. 1 950

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4. 6 300

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9. 8 681

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 237 477

Atlīdzība 1000 184 966

Atalgojums 1100 148 973

Mēnešalga 1110 137 463

Deputātu mēnešalga 1111 23 000

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 114 463

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 6 510

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142 1 100

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147 5 410

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 1150 5 000

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 35 993

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 34 883

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 1 110

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221 1 110

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai 1227

1228

Preces un pakalpojumi 2000 50 461

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
2100 2 100

Dienas nauda 2111 500



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 600

Dienas nauda 2121 400

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122 600

Pakalpojumi 2200 32 422

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 3 495

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 2230 10 135

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231 1 571

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232 3 346

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234 200

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235 1 168

Bankas komisija, pakalpojumi 2236 1 000

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 2 850

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 4 930

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242 3 350

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243 580

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247 1 000

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 8 723

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 6 080

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259 2 643

Īre un noma 2260 139

Ēku, telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264 139

Citi pakalpojumi 2270 5 000

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276 2 000

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279 3 000

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 15 439

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 5 145

Biroja preces 2311 3 000

Inventārs 2312 1 145

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314 1 000

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 8 700
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Kurināmais 2321

Degviela 2322 8 500

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 200

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 1 469

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352 669

Saimniecības preces un materiāli 2353 100

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354 700

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390 125

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 2500 500

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519 500

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

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 garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299
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Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 2 050

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 2 050

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 700

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 1 350

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta
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Dunikas pagasta pārvalde ( 01.112 )
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KOPĀ IEŅĒMUMI 35 034

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 35 034

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 35 034

Atlīdzība 1000 27 525

Atalgojums 1100 22 271

Mēnešalga 1110 22 271

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 22 271

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 0

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 5 254

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 5 254

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227

1228
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Preces un pakalpojumi 2000 6 909

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2100 100

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 100

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 3 164

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 995

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 690

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231 420

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234 70

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 200

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 1 340

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242 400

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243 250

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244 300

Apdrošināšanas izdevumi 2247 390

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 139

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264 139

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 3 545

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 595

Biroja preces 2311 200
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Inventārs 2312 295

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314 100

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 2 520

Kurināmais 2321

Degviela 2322 2 400

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 120

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 30

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341 30

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 400

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352 100

Saimniecības preces un materiāli 2353 150

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354 150

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

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 garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260
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Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 600

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 600

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 600

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta
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Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi      ( 01.721 )
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KOPĀ IEŅĒMUMI 30 615

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 615

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 30 615

Atlīdzība 1000 0

Atalgojums 1100 0

Mēnešalga 1110 0

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 0

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 0

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227

1228

Preces un pakalpojumi 2000 1 472

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2100 0
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Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 1 472

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 0

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 0

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 1 472

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283 1 472

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 0

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 0

Biroja preces 2311

Inventārs 2312

Spectērpi 2313
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Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 0

Kurināmais 2321

Degviela 2322

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 0

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352

Saimniecības preces un materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 29 143

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311 29 143

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

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 garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292
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Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm 7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta
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KOPĀ IEŅĒMUMI 9 060

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 020

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 8 040

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 9 060

Atlīdzība 1000 6 000

Atalgojums 1100 4 855

Mēnešalga 1110 0

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 4 855

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147 4 855

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 1 145

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 1 145

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227

1228
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Preces un pakalpojumi 2000 3 060

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2100 200

Dienas nauda 2111 100

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 100

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 569

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 60

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 0

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem
2234

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 509

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244 509

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem
2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 2 291
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Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 2 091

Biroja preces 2311 1 891

Inventārs 2312 200

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 100

Kurināmais 2321

Degviela 2322 100

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 100

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352

Saimniecības preces un materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354 100

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255
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Pārējā sociālā palīdzība naudā 6259

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm 7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta
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KOPĀ IEŅĒMUMI 41 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 41 000

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 41 000

Atlīdzība 1000 0

Atalgojums 1100 0

Mēnešalga 1110 0

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 0

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 0

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227
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1228

Preces un pakalpojumi 2000 0

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2100 0

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 0

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 0

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 0

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 0

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 0
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Biroja preces 2311

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 0

Kurināmais 2321

Degviela 2322

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 0

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352

Saimniecības preces un materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

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
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Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 41 000

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210 41 000

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm 7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta



Pielikums Nr.9

Neparedzēto izdevumu fonds ( 01.890 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 35 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 35 000

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 35 000

Atlīdzība 1000 0

Atalgojums 1100 0

Mēnešalga 1110 0

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 0

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 0

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227

1228
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Preces un pakalpojumi 2000 35 000

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2100 0

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 35 000

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 0

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 0

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264

Citi pakalpojumi 2270 35 000

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275 35 000

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 0

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 0

Biroja preces 2311
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Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 0

Kurināmais 2321

Degviela 2322

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 0

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352

Saimniecības preces un materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

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 garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260
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Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm 7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta



Pielikums Nr.10

Pašvaldības policija ( 03.110 )

Rādītāju nosaukums Kods
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KOPĀ IEŅĒMUMI 24 768

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 24 768

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 24 768

Atlīdzība 1000 18 339

Atalgojums 1100 14 740

Mēnešalga 1110 14 740

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 14 740

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 0

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 3 599

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 3 539

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 60

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227 60
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1228

Preces un pakalpojumi 2000 5 929

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2100 52

Dienas nauda 2111 12

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 40

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 1 757

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 200

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 250

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 250

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 70

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 70

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 1 142

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242 1 000

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247 142

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 95

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264 95

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 3 990

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 390
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Biroja preces 2311 40

Inventārs 2312

Spectērpi 2313 350

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 3 250

Kurināmais 2321

Degviela 2322 3 200

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 50

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 350

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352 300

Saimniecības preces un materiāli 2353 50

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

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
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Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm 7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 500

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

5121

Pamatlīdzekļi 5200 500

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 500

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta



Pielikums Nr.11

Ugunsdzēsība sun glābšanas dienests ( 03.200 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam
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KOPĀ IEŅĒMUMI 14 025

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 025

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 14 025

Atlīdzība 1000 9 915

Atalgojums 1100 7 936

Mēnešalga 1110 7 936

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 7 936

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 0

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 1 979

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 1 899

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 80

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227 80

1228
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Preces un pakalpojumi 2000 4 110

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2100 0

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 860

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 110

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 0

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 750

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244 750

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 3 250

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 800

Biroja preces 2311
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Inventārs 2312 550

Spectērpi 2313 250

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 1 450

Kurināmais 2321

Degviela 2322 1 300

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 150

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 1 000

Remontmateriāli 2351 300

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352 700

Saimniecības preces un materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

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 garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260
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Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm 7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta



Pielikums Nr.12

Rucavas novada bāriņtiesa ( 03.310 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 
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KOPĀ IEŅĒMUMI 8 731

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 331

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0. 400

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 8 731

Atlīdzība 1000 7 281

Atalgojums 1100 5 891

Mēnešalga 1110 5 491

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 5 491

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 400

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147 400

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 1 390

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 1 390

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227

1228
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Preces un pakalpojumi 2000 1 450

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2100 100

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 100

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 1 000

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 60

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 940

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231 40

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235 900

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 0

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 350

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 100

Biroja preces 2311 100
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Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 250

Kurināmais 2321

Degviela 2322 250

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 0

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352

Saimniecības preces un materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem
3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

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
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Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta
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Pagaidu algotie sabiedriskie darbi ( 04.120 )
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KOPĀ IEŅĒMUMI 12 700

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 363

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 12 337

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 12 700

Atlīdzība 1000 1 900

Atalgojums 1100 1 537

Mēnešalga 1110 0

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 1 537

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147 1 537

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 363

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 363

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227

1228
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Preces un pakalpojumi 2000 0

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
2100 0

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 0

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 0

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 0

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 0

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 0
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Biroja preces 2311

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 0

Kurināmais 2321

Degviela 2322

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 0

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352

Saimniecības preces un materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem
3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 10 800

6200 10 800

Bezdarbnieka stipendija 6242 10 800

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254
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Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

Pārējā sociālā palīdzība naudā 6259

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta
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KOPĀ IEŅĒMUMI 18 498

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 498

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 18 498

Atlīdzība 1000 11 598

Atalgojums 1100 9 384

Mēnešalga 1110 8 710

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 8 710

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 674

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147 674

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 2 214

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 2 214

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227

1228
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Preces un pakalpojumi 2000 6 900

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2100 40

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 40

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 5 975

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 70

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 4 090

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235 90

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 4 000

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 0

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 1 815

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 1 815

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 585

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 247

Biroja preces 2311 167



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Inventārs 2312 80

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 338

Kurināmais 2321

Degviela 2322 338

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 0

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352

Saimniecības preces un materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

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 garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Dzīvojamās ēkas 5211 0

Celtnes un būves 5218 0

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220 0

Transportlīdzekļi 5131 0

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 0

Bibliotēku krājumi 5233 0

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234 0

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 0

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239 0

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240 0

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250 0

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta



PielikumsNr.15

Atbalsts lauksaimniecības nozaru pasākumiem

( 04.240 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 2 591

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 591

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 2 591

Atlīdzība 1000 1 281

Atalgojums 1100 1 030

Mēnešalga 1110 970

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 970

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 0

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150 60

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 251

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 251

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227

1228



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Preces un pakalpojumi 2000 1 310

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2100 100

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 100

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 380

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 60

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 320

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231 320

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem
2234

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 0

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 830

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 70
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Biroja preces 2311 70

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 760

Kurināmais 2321

Degviela 2322 760

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 0

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352

Saimniecības preces un materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

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
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Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm 7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta



Pielikums Nr.16

Rucavas novada būvvalde ( 04.430 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 18 999

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 999

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1. 1 000

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 18 999

Atlīdzība 1000 16 278

Atalgojums 1100 13 171

Mēnešalga 1110 12 850

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 12 850

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 321

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147 321

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 3 107

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 3 107

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227

1228
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B 1 2

Preces un pakalpojumi 2000 2 721

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2100 0

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 101

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 101

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 0

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 0

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 2 620

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 220

Biroja preces 2311 100
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Inventārs 2312 120

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 2 400

Kurināmais 2321

Degviela 2322 2 400

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 0

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352

Saimniecības preces un materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

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 garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260
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Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta
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KOPĀ IEŅĒMUMI 13 530

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 530

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 13 530

Atlīdzība 1000 7 255

Atalgojums 1100 5 868

Mēnešalga 1110 5 688

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 5 688

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 0

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150 180

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 1 387

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 1 387

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227

1228
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Preces un pakalpojumi 2000 3 815

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
2100 260

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 100

Dienas nauda 2121 60

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122 100

Pakalpojumi 2200 2 775

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 630

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 200

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 200

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 1 735

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231 400

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 1 335

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 0

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 210

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264 210

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 780

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 250
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Biroja preces 2311 150

Inventārs 2312 100

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 280

Kurināmais 2321

Degviela 2322 280

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 250

Remontmateriāli 2351 150

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352

Saimniecības preces un materiāli 2353 100

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 1 545

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261 1 500

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263 45

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255
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Pārējā sociālā palīdzība naudā 6259

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 915

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 915

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 250

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239 665

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta
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KOPĀ IEŅĒMUMI 137 659

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 138

Naudas līdzekļu atlikums 76 200

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 44 321

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 137 659

Atlīdzība 1000 34 139

Atalgojums 1100 27 623

Mēnešalga 1110 25 889

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 25 889

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 734

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147 734

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150 1 000

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 6 516

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 6 516

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227
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Preces un pakalpojumi 2000 8 565

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
2100 702

Dienas nauda 2111 102

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 100

Dienas nauda 2121 200

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122 300

Pakalpojumi 2200 6 123

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 80

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 5 543

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231 1 500

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232 1 000

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234 43

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235 500

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 2 500

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 0

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 500

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264 500

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 1 740
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Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 860

Biroja preces 2311 300

Inventārs 2312 360

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314 200

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 800

Kurināmais 2321

Degviela 2322 800

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 80

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352

Saimniecības preces un materiāli 2353 80

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 3 100

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263 3 100

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255
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Pārējā sociālā palīdzība naudā 6259

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 1 000

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270 1 000

Pamatkapitāla veidošana 5000 90 855

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 90 855

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 400

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 800

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240 89 655

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta
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Komunālā saimniecība Rucavā ( 06.621 )
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KOPĀ IEŅĒMUMI 187 129

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 137 194

Naudas līdzekļu atlikums 30 000

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9. 3 605

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4. 16 330

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 187 129

Atlīdzība 1000 85 190

Atalgojums 1100 68 870

Mēnešalga 1110 66 057

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 66 057

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 2 813

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147 2 813

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 16 320

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 16 250

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 70

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227 70

1228
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Preces un pakalpojumi 2000 63 639

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2100 0

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 21 655

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 345

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 16 750

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 14 650

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224 2 100

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 2 060

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234 60

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 2 000

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 2 100

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242 1 500

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243 500

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247 100

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 400

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264 400

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 26 734

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 2 905

Biroja preces 2311 60
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Inventārs 2312 2 045

Spectērpi 2313 800

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 11 500

Kurināmais 2321 500

Degviela 2322 10 500

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 500

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 20

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341 20

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 12 309

Remontmateriāli 2351 10 009

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352 1 500

Saimniecības preces un materiāli 2353 800

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 2500 15 250

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512 13 000

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515 2 100

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519 150

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

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 garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260
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Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 38 300

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 38 300

Dzīvojamās ēkas 5211 2 000

Celtnes un būves 5218 2 000

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131 30 000

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 1 300

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240 3 000

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta
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KOPĀ IEŅĒMUMI 34 417

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 23 802

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9. 1 645

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4. 8 970

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 34 417

Atlīdzība 1000 17 847

Atalgojums 1100 14 408

Mēnešalga 1110 14 218

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 14 218

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 190

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147 190

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 3 439

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 3 399

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 40

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227 40

1228
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Preces un pakalpojumi 2000 12 570

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2100 0

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 7 730

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 5 700

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 3 000

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224 2 700

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 330

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234 30

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 300

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 1 700

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241 600

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243 1 100

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 4 840

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 300

Biroja preces 2311



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Inventārs 2312 200

Spectērpi 2313 100

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 3 020

Kurināmais 2321 1 500

Degviela 2322 1 400

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 120

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 20

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341 20

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 1 500

Remontmateriāli 2351 1 100

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352 300

Saimniecības preces un materiāli 2353 100

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

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 garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 4 000

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 4 000

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 4 000

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta



Pielikums Nr.21

p/a "Dunikas ambulance"

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 37 832

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 21 932

Naudas līdzekļu atlikums 620

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9. 650

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2. 1 000

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9. 9 600

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 4 030

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 37 832

Atlīdzība 1000 26 368

Atalgojums 1100 21 296

Mēnešalga 1110 20 991

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 20 991

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 305

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147 305

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 5 072

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 5 072

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227

1228



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Preces un pakalpojumi 2000 10 164

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2100 100

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 100

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 5 505

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 700

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 1 250

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 1 070

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224 180

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 1 015

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232 500

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234 35

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235 160

Bankas komisija, pakalpojumi 2236 120

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 200

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 1 470

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241 620

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242 600

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243 150

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248 100

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 800

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 800

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 270

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264 270

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 4 559

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 749

Biroja preces 2311 350



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Inventārs 2312 369

Spectērpi 2313 30

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 1 550

Kurināmais 2321

Degviela 2322 1 500

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 50

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 1 050

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341 1 050

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 1 210

Remontmateriāli 2351 560

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352 400

Saimniecības preces un materiāli 2353 250

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

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 garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 1 300

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 1 300

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 600

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 700

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta



Pielikums Nr.22

Sporta pasākumi Dunikā ( 08.101 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 11 211

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 11 211

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 11 211

Atlīdzība 1000 8 531

Atalgojums 1100 6 903

Mēnešalga 1110 6 903

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 6 903

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 0

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 1 628

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 1 628

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227

1228



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Preces un pakalpojumi 2000 2 680

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
2100 0

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 1 500

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 300

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231 300

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 0

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 800

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262 800

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264

Citi pakalpojumi 2270 400

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279 400

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 1 180

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 250



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Biroja preces 2311

Inventārs 2312 250

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 0

Kurināmais 2321

Degviela 2322

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 30

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341 30

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 900

Remontmateriāli 2351 600

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352

Saimniecības preces un materiāli 2353 200

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357 100

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

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



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta



Pielikums Nr.23

Sporta pasākumi Rucavā ( 08.102 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 7 717

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 717

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 7 717

Atlīdzība 1000 3 431

Atalgojums 1100 2 778

Mēnešalga 1110 2 668

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 2 668

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 0

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150 110

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 653

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 653

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227

1228



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Preces un pakalpojumi 2000 4 286

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2100 796

Dienas nauda 2111 96

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 450

Dienas nauda 2121 120

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122 130

Pakalpojumi 2200 1 590

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 290

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231 290

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 0

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264

Citi pakalpojumi 2270 1 300

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279 1 300

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 1 900

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 420

Biroja preces 2311 70



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Inventārs 2312 350

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 1 300

Kurināmais 2321

Degviela 2322 1 300

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 180

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352

Saimniecības preces un materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357 180

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

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 garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 
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Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta



Pielikums Nr.24

Rucavas bibliotēka ( 08.211 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 17 913

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 913

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 17 913

Atlīdzība 1000 11 556

Atalgojums 1100 9 350

Mēnešalga 1110 7 040

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 7 040

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 2 310

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147 2 310

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 2 206

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 2 206

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227
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1228

Preces un pakalpojumi 2000 4 857

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
2100 30

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 30

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 1 482

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 130

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 437

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231 30

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 407

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 545

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243 230

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244 315

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 370

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 370

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 2 145



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 370

Biroja preces 2311 370

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 100

Kurināmais 2321

Degviela 2322 100

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 1 675

Remontmateriāli 2351 1 500

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352

Saimniecības preces un materiāli 2353 145

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354 30

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400 1 200

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255
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Pārējā sociālā palīdzība naudā 6259

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 1 500

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 1 500

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233 1 500

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta



Pielikums Nr.25

Sikšņu bibliotēka ( 08.212 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 13 500

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 500

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 13 500

Atlīdzība 1000 8 671

Atalgojums 1100 7 016

Mēnešalga 1110 7 016

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 7 016

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 0

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 1 655

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 1 655

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227

1228
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Preces un pakalpojumi 2000 3 329

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
2100 56

Dienas nauda 2111 6

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 50

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 993

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 623

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231 210

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234 43

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235 50

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 320

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 0

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 370

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 370

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 1 280
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Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 1 020

Biroja preces 2311 100

Inventārs 2312 920

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 110

Kurināmais 2321

Degviela 2322 110

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 150

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352

Saimniecības preces un materiāli 2353 50

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354 100

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400 1 000

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255
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Pārējā sociālā palīdzība naudā 6259

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 1 500

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 1 500

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233 1 500

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta



Pielikums Nr.26

Rucavas kultūras nams ( 08.231 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 37 335

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 32 403

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3. 4 250

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 682

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 37 335

Atlīdzība 1000 21 759

Atalgojums 1100 17 486

Mēnešalga 1110 11 681

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 11 681

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 3 786

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147 3 786

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150 2 019

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 4 273

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 4 273

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227

1228



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Preces un pakalpojumi 2000 15 576

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2100 50

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 50

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 12 276

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 80

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 5 000

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 5 000

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 2 640

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231 1 540

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234 80

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235 320

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 700

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 150

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243 150

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 4 406

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264 4 406

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 3 250

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 700

Biroja preces 2311 200



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Inventārs 2312 500

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 1 200

Kurināmais 2321

Degviela 2322 1 200

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 1 350

Remontmateriāli 2351 500

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352

Saimniecības preces un materiāli 2353 700

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354 150

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

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 garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta



Pielikums Nr.27

Dunikas tautas nams ( 08.232 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 16 490

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 16 090

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1. 150

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3. 250

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 16 490

Atlīdzība 1000 7 649

Atalgojums 1100 6 175

Mēnešalga 1110 5 975

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 5 975

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 0

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150 200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 1 474

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 1 474

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227

1228



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Preces un pakalpojumi 2000 8 141

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2100 100

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 100

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 6 532

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 70

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 2 812

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231 2 577

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235 100

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 135

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 2 850

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241 2 800

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243 50

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 800

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264 800

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 1 509

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 1 074

Biroja preces 2311 215



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Inventārs 2312 859

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 285

Kurināmais 2321

Degviela 2322 285

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 150

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352

Saimniecības preces un materiāli 2353 150

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

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 garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 700

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 700

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 700

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta



Pielikums Nr.28

Tautas deju kolektīvs ( 08.233 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 1 787

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 787

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 1 787

Atlīdzība 1000 1 787

Atalgojums 1100 1 446

Mēnešalga 1110 1 446

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 1 446

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 0

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 341

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 341

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227

1228



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Preces un pakalpojumi 2000 0

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
2100 0

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 0

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 0

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 0

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 0

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 0



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Biroja preces 2311

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 0

Kurināmais 2321

Degviela 2322

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 0

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352

Saimniecības preces un materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

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



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta



Pielikums Nr.29

Tradicionālā kultūra ( 08.290 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 2 570

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 570

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 2 570

Atlīdzība 1000 0

Atalgojums 1100 0

Mēnešalga 1110 0

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 0

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 0

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227

1228



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Preces un pakalpojumi 2000 2 570

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
2100 0

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 1 710

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 1 710

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231 850

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 860

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 0

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 860

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 60



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Biroja preces 2311 60

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 800

Kurināmais 2321

Degviela 2322 800

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 0

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352

Saimniecības preces un materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

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



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta



Pielikums Nr.30

Līdzfinansējums vēstures grāmatas "Ieskats Rucavas vēsturē" izdošanai ( 

08.330)

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 7 640

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7 640

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 7 640

Atlīdzība 1000 0

Atalgojums 1100 0

Mēnešalga 1110 0

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 0

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 0

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

1228

Preces un pakalpojumi 2000 0

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
2100 0

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 0

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 0

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 0

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 0



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam
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Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 0

Biroja preces 2311

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 0

Kurināmais 2321

Degviela 2322

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 0

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352

Saimniecības preces un materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255
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Pārējā sociālā palīdzība naudā 6259

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 7 640

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 7 640

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240 7 640

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta



Pielikums Nr.31

Izdevniecība - izdevums "Duvzares Vēstis "( 08.330) 

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 9 331

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 331

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 9 331

Atlīdzība 1000 2 880

Atalgojums 1100 2 330

Mēnešalga 1110 0

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 2 330

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147 2 330

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 550

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 550

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227
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Plānots 
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1228

Preces un pakalpojumi 2000 6 451

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2100 0

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 6 201

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 558

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 5 643

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 5 643

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 0

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 250

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 0
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Biroja preces 2311

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 250

Kurināmais 2321

Degviela 2322 250

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 0

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352

Saimniecības preces un materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

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
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Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta



Pielikums Nr.32

PII "Zvaniņš "( 09.100 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 94 182

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 75 296

Naudas līdzekļu atlikums 1 210

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2. 9 236

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 8 440

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 94 182

Atlīdzība 1000 67 040

Atalgojums 1100 54 277

Mēnešalga 1110 53 388

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 53 388

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 889

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146 698

Piemaksa par papildu darbu 1147 191

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 12 763

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 12 763

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227
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1228

Preces un pakalpojumi 2000 26 402

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2100 100

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 100

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 7 578

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 630

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 5 800

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 5 800

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 764

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231 200

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234 64

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235 300

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 200

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 190

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242 0

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243 50

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244 140

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 109

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 109

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 85

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264 85

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 18 724

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 1 352
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Biroja preces 2311 200

Inventārs 2312 1 152

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 380

Kurināmais 2321

Degviela 2322 380

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 30

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341 30

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 3 150

Remontmateriāli 2351 2 550

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352

Saimniecības preces un materiāli 2353 600

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 12 662

Mīkstais inventārs 2361 100

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362 150

Ēdināšanas izdevumi 2363 12 412

Mācību līdzekļi un materiāli 2370 1 150

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

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
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Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 740

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 740

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233 140

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 600

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta



Pielikums Nr.33

Sikšņu pamatskola  ar pirmskolas izglītības grupu 

( 09.210 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 231 854

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 137 663

Naudas līdzekļu atlikums 8 152

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2. 4 673

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 81 366

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 231 854

Atlīdzība 1000 176 522

Atalgojums 1100 143 095

Mēnešalga 1110 140 157

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 140 157

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 2 938

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146 2 366

Piemaksa par papildu darbu 1147 372

Prēmijas un naudas balvas 1148 200

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 33 427

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 33 357

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 70

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227 70

1228
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Preces un pakalpojumi 2000 50 463

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2100 60

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 60

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 16 502

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 650

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 10 700

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 10 700

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju 2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 1 850

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231 200

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234 150

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235 500

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 1 000

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 1 757

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242 742

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243 470

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244 285

Apdrošināšanas izdevumi 2247 260

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 495

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 495

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 1 050

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262 700

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264 350

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem
2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 33 751
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Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 1 650

Biroja preces 2311 600

Inventārs 2312 1 050

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 9 200

Kurināmais 2321 2 400

Degviela 2322 6 500

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 300

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 80

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341 80

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 4 800

Remontmateriāli 2351 2 500

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352 1 000

Saimniecības preces un materiāli 2353 1 300

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 16 346

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362 250

Ēdināšanas izdevumi 2363 16 096

Mācību līdzekļi un materiāli 2370 1 675

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 300

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255
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Pārējā sociālā palīdzība naudā 6259

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 300

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422 300

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 4 569

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 4 569

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 500

Bibliotēku krājumi 5233 1 669

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 2 400

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta



Pielikums Nr.34

Rucavas pamatskola ( 09.230 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 246 423

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 146 605

Naudas līdzekļu atlikums 9 318

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2. 1 822

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 88 678

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 246 423

Atlīdzība 1000 180 701

Atalgojums 1100 146 605

Mēnešalga 1110 145 568

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 145 568

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 1 037

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146 397

Piemaksa par papildu darbu 1147 340

Prēmijas un naudas balvas 1148 300

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 34 096

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 34 080

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 16

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227 16

1228
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Preces un pakalpojumi 2000 61 242

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2100 350

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 250

Dienas nauda 2121 100

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 24 176

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 896

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 12 500

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 12 500

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 4 765

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231 1 000

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234 250

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235 1 315

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 2 200

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 4 760

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241 400

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242 2 000

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243 1 000

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244 700

Apdrošināšanas izdevumi 2247 660

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 500

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 500

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 755

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264 755

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 36 416

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 1 180

Biroja preces 2311 600
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Inventārs 2312 500

Spectērpi 2313 80

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 14 810

Kurināmais 2321 2 400

Degviela 2322 12 000

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 410

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 70

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341 70

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 5 305

Remontmateriāli 2351 1 700

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352 2 000

Saimniecības preces un materiāli 2353 1 500

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354 50

Medaļas , kausi 2357 55

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 12 726

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363 12 726

Mācību līdzekļi un materiāli 2370 2 325

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 500

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

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 garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260
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Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 500

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422 500

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 3 980

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 3 980

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 800

Bibliotēku krājumi 5233 1 200

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 1 980

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta



Pielikums Nr.35

Liepājas Katoļu pamatskola ( 09.215 )
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KOPĀ IEŅĒMUMI 207

Naudas līdzekļu atlikums 207

Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu 

apliecinošos dokumentos
9.4.3.0.

Valsts nodeva par zemes rezervēšanu lauku apvidos 9.4.4.0.

Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta 

aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas 

apliecības izsniegšanu

9.4.5.0.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 207

Atlīdzība 1000 0

Atalgojums 1100 0

Mēnešalga 1110 0

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 0

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 0

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0
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Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227

1228

Preces un pakalpojumi 2000 0

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
2100 0

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 0

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 0

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 0

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279
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Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 0

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 0

Biroja preces 2311

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 0

Kurināmais 2321

Degviela 2322

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 0

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352

Saimniecības preces un materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 207

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262 207

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242
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Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

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 garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta
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Interešu un profesionālās ievirzes izglītība

( Mūzikas skola - 09.511 )
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KOPĀ IEŅĒMUMI 1 550

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 720

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9. 830

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 1 550

Atlīdzība 1000 0

Atalgojums 1100 0

Mēnešalga 1110 0

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 0

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 0

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227

1228



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Preces un pakalpojumi 2000 1 550

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
2100 120

Dienas nauda 2111 50

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 70

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 330

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 330

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231 70

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 260

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 0

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem
2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 1 100
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Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 250

Biroja preces 2311 100

Inventārs 2312 150

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 700

Kurināmais 2321

Degviela 2322 700

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 0

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352

Saimniecības preces un materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370 150

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254
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Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255

Pārējā sociālā palīdzība naudā 6259

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta



Pielikums Nr.37

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība

(Mākslas studija - 09.512 )
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KOPĀ IEŅĒMUMI 6 480

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 480

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 6 480

Atlīdzība 1000 4 930

Atalgojums 1100 3 989

Mēnešalga 1110 3 989

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 3 989

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 0

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 941

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 941

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227

1228
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Preces un pakalpojumi 2000 1 550

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2100 0

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 0

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 0

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 0

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 1 550

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 0

Biroja preces 2311
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Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 550

Kurināmais 2321

Degviela 2322 550

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 0

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352

Saimniecības preces un materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370 1 000

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

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 garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260
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Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta



Pielikums Nr.38

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība

(Austrumu cīņu mākslas klubs  - 09.515 )
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KOPĀ IEŅĒMUMI 822

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 822

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 822

Atlīdzība 1000 822

Atalgojums 1100 665

Mēnešalga 1110 665

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 665

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 0

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 157

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1210 157

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227
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1228

Preces un pakalpojumi 2000 0

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
2100 0

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 0

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 0

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)
2240 0

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283
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Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 0

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 0

Biroja preces 2311

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 0

Kurināmais 2321

Degviela 2322

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 0

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352

Saimniecības preces un materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika )
2354

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250
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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 garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta



Pielikums Nr.39

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība

( Keramikas darbnīca - 09.513 )
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Plānots 

2016.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 3 039

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 039

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 3 039

Atlīdzība 1000 2 464

Atalgojums 1100 1 994

Mēnešalga 1110 1 994

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 1 994

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 0

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 470

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 470

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227

1228
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Preces un pakalpojumi 2000 575

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
2100 0

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 0

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 0

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 0

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 575

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 10
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Biroja preces 2311 10

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 275

Kurināmais 2321

Degviela 2322 275

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 0

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352

Saimniecības preces un materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370 290

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

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
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Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta



Pielikums Nr.40

Izglītības papildu pakalpojumi 

( Pieaugušo izglītība  - 09.601 )
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KOPĀ IEŅĒMUMI 5 678

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 678

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 5 678

Atlīdzība 1000 3 610

Atalgojums 1100 2 909

Mēnešalga 1110 2 759

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 2 759

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 0

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150 150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 701

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 701

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227

1228



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Preces un pakalpojumi 2000 2 068

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
2100 0

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 1 368

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 58

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 1 310

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231 1 300

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234 10

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 0

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem
2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 700



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 50

Biroja preces 2311 50

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 650

Kurināmais 2321

Degviela 2322 650

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 0

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352

Saimniecības preces un materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Pārējā sociālā palīdzība naudā 6259

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta



Pielikums Nr.41

Izglītības papaildu pakalpojumi 

( Ceļu izdevumu kompensācija - 09.602 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 900

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 900

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 900

Atlīdzība 1000 0

Atalgojums 1100 0

Mēnešalga 1110 0

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 0

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 0

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227

1228



Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

Preces un pakalpojumi 2000 0

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
2100 0

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 0

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 0

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 0

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 0

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 0
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Biroja preces 2311

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 0

Kurināmais 2321

Degviela 2322

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 0

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352

Saimniecības preces un materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 900

6200 900

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

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
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Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292 900

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta



Pielikums Nr.42

Sociālais dienests ( 10.700 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 158 311

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 114 992

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9. 4 719

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 38 600

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 158 311

Atlīdzība 1000 90 093

Atalgojums 1100 72 913

Mēnešalga 1110 41 262

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 41 262

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 3 542

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147 3 542

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150 28 109

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 17 180

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210 17 180

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227
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1228

Preces un pakalpojumi 2000 14 335

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni
2100 0

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 6 742

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 650

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 600

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 600

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 3 100

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234 100

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235 1 000

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 2 000

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 2 392

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242 2 000

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243 150

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247 242

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem
2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283
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Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 7 473

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 2 262

Biroja preces 2311 700

Inventārs 2312 162

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314 1 400

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 4 350

Kurināmais 2321 400

Degviela 2322 3 900

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 50

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 861

Remontmateriāli 2351 161

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352 300

Saimniecības preces un materiāli 2353 400

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 53 883

6200 45 311

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252 210
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Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254 2 500

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255 6 000

Pārējā sociālā palīdzība naudā 6259

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260 14 500

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270 18 000

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299 4 101

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 8 572

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412 4 553

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423 4 019

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta



Pielikums Nr.43.

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa,

kapitāldaļu iegāde

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2016.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 54 811

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 54 811

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas 

pakalpojumiem
21.3.7.9.

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1.

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9.

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības 

pakalpojumiem
21.3.9.2.

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3.

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4.

Ieņēmumi par projektu īstenošanu 21.3.9.5.

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 54 811

Atlīdzība 1000 0

Atalgojums 1100 0

Mēnešalga 1110 0

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 0

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 1146

Piemaksa par papildu darbu 1147

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 

pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas
1200 0

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1210

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 0

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 

ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
1221

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai
1227

1228
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Preces un pakalpojumi 2000 0

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2100 0

Dienas nauda 2111

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 0

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par elektroenerģiju 2223

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām 

ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
2224

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 

izdevumi
2230 0

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 2234

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 2240 0

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 2243

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi 2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0

Ēku, telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264

Citi pakalpojumi 2270 0

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem tiesu izpildītājiem 2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000
2300 0

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 0

Biroja preces 2311
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Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 0

Kurināmais 2321

Degviela 2322

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie 

instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 0

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352

Saimniecības preces un materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika ) 2354

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 2360 0

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362

Ēdināšanas izdevumi 2363

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

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

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās 

apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem 3261

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām
3262

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem 3263

Sociālie pabalsti 6000 0

6200 0

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

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 garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 6260
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Dzīvokļa pabalsts naudā 6270

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi 

iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā 

sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām 7210

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātrajām publiskajām personām, budžeta nefinansētām iestādēm
7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5131

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti 

iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, kapitāldaļu iegāde 54 811

Rucavas novada domes priekšsēdētāja           (personiskais paraksts )      I.Šusta



Pielikums Nr.44

                      Rucavas novada pašvaldības 2016.gada speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi

Kopā Ceļafonds DRN ZTN

2016.gada plāns 2016.gada plāns 2016.gada plāns 2016.gada plāns

Naudas atlikums uz 01.01.2016. 137214,00 73203,00 56886,00 7125,00

Ieņēmumi 148824,00 135301,00 12000,00 1523,00

Dabas resursu nodoklis 5.5.3.0. 12000,00 12000,00

Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu fondiem 18.6.2.5. 135301,00 135301,00

Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi 

un pašu ieņēmumi 21.4.2.9. 1523,00 1523,00

PAVISAM  IZDEVUMI 141239,00 117367,00 22472,00 1400,00

Atlīdzība 1000 13042,00 9887,00 3155,00

Atalgojums 1100 10553,00 8000,00 2553,00 0,00

  - pārējo darbinieku mēnešalga  (darba alga) 1119 10553,00 8000,00 2553,00

Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla 

rakstura pabalsti 1200 2489,00 1887,00 602,00 0,00

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 2489,00 1887,00 602,00

Preces un pakalpojumi 2000 90292,00 85302,00 3590,00 1400,00

Pakalpojumi 2200 74592,00 69602,00 3590,00 1400,00

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 410,00 410,00

Izdevumi par  elektroenerģiju 2223 6000,00 6000,00

Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no 

apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus 

apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju 2224 900,00 900,00

Pārējie administratīvie izdevumi 2239 4290,00 500,00 2390,00 1400,00

Transportalīdzkļu uzturēšana un  remonts 2242 1000,00 1000,00

Iekārtas,inventāra un aparatūras 

remonts,tehniskā apkalpošana 2243 200,00 200,00

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 2246 60000,00 60000,00

Apdrošinānas izdevumi 2247 200,00 200,00

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2261 711,00 711,00

Transportlīdzekļu īre un noma 2262 0,00

Iekārtas,inventāra un aparatūras noma 2264 300,00 300,00

Pārējā noma 2269 581,00 581,00

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojuma  veidi 2279 0,00

Krājumi, materiālu, energoresursu, preces, 

biroja preces un inventārs,kurus neuzskaita 

kodā 5000 2300 15700,00 15700,00 0,00 0,00

Inventārs 2312 3700,00 3700,00

Degviela 2322 8000,00 8000,00

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 600,00 600,00

Remontmateriāli 2351 800,00 800,00

Transporta līdzekļu uzturēšanas un 

remontmateriālu izdevumi 2352 2500,00 2500,00

2353 100,00

Paamtkapitāla veidošana 5000 37905,00 22178,00 15727,00 0,00

Celtnes un būves 5218 15727,00 15727,00

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 2178,00 2178,00

Paamtlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība ( līdzfinanmsējumsprojektiem ) 5231 72600,00 20000,00

Naudas atlikums uz 31.12.2016. 144799,00 91137,00 46414,00 7248,00

Rucavas novada domes priekšsēdētāja ( personiskais paraksts  )                         I.Šusta


