
Pielikums Nr.1

Rucavas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta

ieņēmumi

Klasifikācijas 

kods 
Rādītāju nosaukums

Plānots 

2018.gadam

KOPĀ IEŅĒMUMI 2 439 841

Nodokļu ieņēmumi 973 153

1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 723 648

4.1.0.0. Īpašuma nodokļi 249 505

4.1.1.1.
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi
203 463

4.1.1.2.
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 

iepriekšējo gadu parādi
27 000

4.1.2.1.
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā 

gada maksājumi
10 593

4.1.2.2.
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi 

par iepriekšējiem gadiem
500

4.1.3.1.
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem 

kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi
6 749

4.1.3.2.
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem 

parādi par iepriekšējiem gadiem
1 200

Nenodokļu ieņēmumi 73 713

8.9.2.0. Ieņēmumi no izveidoto uzkrājumu samazināšanas 36 000

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 3 370

9.4.2.0.
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju 

pildīšanu bāriņtiesās
450

9.4.5.0.

Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, 

civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu 

vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa aktu 

reģistrācijas apliecības izsniegšanu

140

9.4.9.0.
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 

budžetā
100

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 2 680

9.5.1.1.
Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo 

dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu
50

9.5.1.2.
Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura 

pasākumu sarīkošanu publiskās vietās

9.5.1.3.
Pašvaldības nodeva par atpūtnieku un tūristu 

uzņemšanu

9.5.1.4.
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās 

vietās
130

9.5.2.1. Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu 2 500

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 2 800

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 2 600

10.1.5.0.
Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu 

satiksmē
200

13.0.0.0.

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas

31 543

13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 9 043

13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 19 000

13.4.0.0.
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma 

un mantas realizācijas
3 500

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 94 107

21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām 9 720



Pielikums Nr.1

Rucavas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta

ieņēmumi

Klasifikācijas 

kods 
Rādītāju nosaukums

Plānots 

2018.gadam

21.3.5.9. Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 1 280

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 3 300

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 10 131

21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 7 000

21.3.9.2.
Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem 

rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumiem
1 770

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 1 330

21.3.9.4. Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 27 000

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 32 576

Transferti 921 191

18.6.2.0.
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim
302 546

18.6.3.0.

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu 

un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

200 732

18.6.4.0.
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda
405 913

18.6.9.0.
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu 

transferti

19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 12 000

Plānotais aizņēmums no Valsts kases projektu 

realizācijai, automašīnu iegādei
84 677

Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2018.,kas tiks 

novirzīts izdevumu segšanai
293 000

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.2.

Rucavas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Rucavas dome 01.111 282 846

Dunikas pagasta pārvalde 01.112 39 568

Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi 01.721 3 057

Vienotais klientu apkalpošanas centrs 01.113 7 800

Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta valsts 

budžetam
01.820 5 675

Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta 

pašvaldību budžetam
01.830 42 000

Neparedzēto izdevumu fonds 01.890 48 800

Pašvaldības policija 03.110 49 578

Ugunsdzēsības un glābšanas dienests 03.200 17 801

Rucavas novada bāriņtiesa 03.310 10 029

Pagaidu algotie sabiedriskie darbi 04.120 14 507

Zemes lietu speciālists 04.210 29 435

Atbalsts lauksaimniecības nozaru pasākumiem 04.240 2 171

Rucavas novada būvvalde 04.430 26 586

Tūrisma informācijas centrs 04.730 24 487

Attīstības nodaļa 04.740 324 254

Nodibinājums "Fonds Sibīrijas bērni 04.740 600

Komunālā saimniecība Rucavā 06.621 218 073

Komunālā saimniecība Dunikā 06.622 61 291

p/a "Dunikas ambulance" 07.210 39 008

Sporta pasākumi Dunikā 08.101 22 606

Sporta pasākumi Rucavā 08.102 10 392

Rucavas bibliotēka 08.211 18 197

Sikšņu bibliotēka 08.212 13 746

Rucavas kultūras nams 08.231 58 446

Dunikas tautas nams 08.232 16 231

Tradicionālā kultūra 08.291 3 450

Projekts "Pa Ģirņu burtnīcu pēdām" 08.299 1 260

Izdevniecība ( izdevums "Duvzares Vēstis") 08.330 10 702

PII "Zvaniņš" 09.100 117 087

Sikšņu pamatskola ar pirmskolas izglītības grupu 09.210 231 038

Rucavas pamatskola 09.210 297 722

Liepājas Katoļu pamatskola 09.210 207

Sociālais pedagods,izglītības darba speciālists 09.210 15 093

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība ( Mūzikas 

skola )
09.511 3 160

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība ( Mākslas 

studija) 
09.512 5 333

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība ( Keramikas 

darbnīca)
09.513 2 884

Bērnu un jauniešu dienas centrs "Purenīte" 09.516 13 307

Izglītības papildus pakalpojumi ( PIC ) 09.601 9 651

Sociālais dienests 10.700 273 346

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde
68 417

2 439 841

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.3

Rucavas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

KOPĀ IZDEVUMI 2 439 841

Atlīdzība 1000 1 247 706

Atalgojums 1100 1 002 246

Mēnešalga 1110 876 555

Deputātu mēnešalga 1111 25 000

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 851 555

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 44 789

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142 0

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba 

kvalitāti
1146 2 178

Piemaksa par papildu darbu 1147 42 111

Prēmijas un naudas balvas 1148 500

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības 

regulējošu dokumentu pamata
1150 80 902

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas
1200 245 460

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 242 570

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 2 890

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem 

aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas

1221 1 080

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai
1227 310

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas

1228 1 500

Preces un pakalpojumi 2000 605 738

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni
2100 6 830

Dienas nauda 2111 1 534

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 2 808

Dienas nauda 2121 1 788

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122 700

Pakalpojumi 2200 326 425

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 12 661

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 73 690

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 67 010

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un 

atkritumu utilizāciju

2224 6 680

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi
2230 88 512

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231 0

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem
2232 6 942

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233 2 270

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējiem
2234 1 509

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235 7 992



Pielikums Nr.3

Rucavas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Bankas komisija, pakalpojumi 2236 1 830

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 67 969

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu)
2240 65 632

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241 25 333

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242 13 700

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā 

apkalpošana
2243 5 800

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244 15 824

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 2246 0

Apdrošināšanas izdevumi 2247 4 925

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas izdevumi
2248 50

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249 0

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 23 761

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 21 118

Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi 2252 0

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259 2 643

Īre un noma 2260 4 598

Ēku, telpu īre un noma 2261 0

Transportlīdzekļu noma 2262 1 600

Zemes noma 2263 34

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264 2 964

Citi pakalpojumi 2270 56 095

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275 48 800

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem
2276 3 000

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279 4 295

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 1 476

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283 1 476

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
2300 248 503

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 51 657

Biroja preces 2311 11 976

Inventārs 2312 23 370

Spectērpi 2313 1 760

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai
2314 14 551

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 93 697

Kurināmais 2321 16 700

Degviela 2322 74 757

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 2 240

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās 

ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un 

to uzturēšana

2340 1 830

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341 1 830

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 51 247

Remontmateriāli 2351 24 853

Transportlīdzekļu, iekārtu, iventāra un aparatūras 

uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352 9 334

Saimniecības preces 2353 10 130



Pielikums Nr.3

Rucavas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika )
2354 930

Remontmateriāli dzīvojamam fondam 2355 6 000

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu 

uzturēšana
2360 41 499

Mīkstais inventārs 2361 384

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362 570

Ēdināšanas izdevumi 2363 40 545

Mācību līdzekļi un materiāli 2370 7 968

Pārējās preces 2390 605

Izdevumi periodikas iegādei 2400 2 792

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi
2500 21 188

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512 12 553

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515 4 674

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519 3 961

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520 0

Procentu izdevumi 4000 1 581

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot 

valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu
4311 1 581

Subsīdijas un dotācijas 3000 3 807

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību 

komersantiem
3261 3 000

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, 

ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām
3262 207

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem
3263 600

Sociālie pabalsti 6000 76 362

6200 66 412

Bezdarbnieka stipendija 6242 12 600

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250 0

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252 300

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253 0

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254 6 000

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255 5 500

Pārējā sociālā palīdzība naudā 6259 0

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai naudā
6260 18 000

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270 18 000

Transporta izdevumu kompensācijas 6292 800

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību 

budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem naudā
6299 5 212

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas
6400 9 950

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem
6412 1 000

Maksājumi iedzīvotājiem natūrā 6421 1 900

Naudas balvas 6422 1 450

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423 5 600

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība
7000 48 675



Pielikums Nr.3
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2018.gadam

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām 

pašvaldībām
7210 42 000

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados 

saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu 

uzturēšanas  izdevumiem

7245 5 675

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta 

daļēji finansētām atvasinātrajām publiskajām personām, 

budžeta nefinansētām iestādēm

7270 1 000

Pamatkapitāla veidošana 5000 387 555

Nemateriālie ieguldījumi 5100 600

Datorprogrammas 5121 600

Pamatlīdzekļi 5200 386 955

Celtnes un būves 5218 4 000

Transportlīdzekļi 5231 48 677

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 18 059

Bibliotēku krājumi 5233 5 850

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234 0

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 8 830

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239 1 200

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240 300 339

Aizņēmumi 0

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde
68 417

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits

                           



Pielikums Nr.4

Rucavas novada dome ( 01.111 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 282 846

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 65 226

Naudas līdzekļu atlikums 167 060

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju 

pildīšanu bāriņtiesās
9.4.2.0.

Nodeva par būvatļaujām 9.5.2.1.

Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu 9.4.6.0.

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldība 10.1.4.0. 800

Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē 10.1.5.0.

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. 3 090

Ieņēmumi par zemes nomu 21.3.8.4. 10 131

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. 13 496

Ieņēmumi no citu ES politiku instrumentu līdzfinansēto 

projektu un pasākumu īstenošanas un saņemtās ārvalstu 

finanšu palīdzības, kas nav ES struktūfondi

21.1.9.1.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 11 043

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0. 12 000

KOPĀ IZDEVUMI 282 846

Atlīdzība 1000 205 044

Atalgojums 1100 162 564

Mēnešalga 1110 156 378

Deputātu mēnešalga 1111 25 000

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 131 378

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 6 186

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba 

kvalitāti
1146

Piemaksa par papildu darbu 1147 6 186

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 42 480

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 39 900

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 2 580

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem 

aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas

1221 1 080

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai
1227



Pielikums Nr.4

Rucavas novada dome ( 01.111 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas

1228 1 500

Preces un pakalpojumi 2000 68 690

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni
2100 780

Dienas nauda 2111 180

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 200

Dienas nauda 2121 300

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122 100

Pakalpojumi 2200 46 130

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 3 800

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 11 892

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem
2232 6 092

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējiem
2234 200

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235 2 000

Bankas komisija, pakalpojumi 2236 1 700

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 1 900

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu)
2240 6 100

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242 4 000

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā 

apkalpošana
2243 1 000

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 2246

Apdrošināšanas izdevumi 2247 1 100

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas izdevumi
2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 18 165

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 15 522

Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi 2252

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259 2 643

Īre un noma 2260 173

Ēku, telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263 34

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264 139

Citi pakalpojumi 2270 6 000

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem
2276 3 000
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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 20 580

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 8 580

Biroja preces 2311 3 700

Inventārs 2312 3 280

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai
2314 1 600

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 10 200

Kurināmais 2321

Degviela 2322 10 000

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 1 800

Remontmateriāli 2351 700

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu 

izdevumi
2352 700

Saimniecības preces un materiāli 2353 100

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika )
2354 300

` 2355

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 1 200

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519 1 200

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Sociālie pabalsti 6000 5 212

Bezdarbnieka pabalsts 6241

6200 5 212

Samaksa par aprūpi mājās 6411

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību 

budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem naudā
6299 5 212

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas
6400 0

Pamatkapitāla veidošana 5000 3 900

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Attīstības pasākumi un programmas 5110

Datorprogrammas 5121
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Pamatlīdzekļi 5200 3 900

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5231

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 1 000

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 2 900

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 priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.5

Dunikas pagasta pārvalde ( 01.112 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 39 568

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 39 568

KOPĀ IZDEVUMI 39 568

Atlīdzība 1000 28 279

Atalgojums 1100 22 789

Mēnešalga 1110 22 789

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 22 789

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 5 490

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 5 490

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

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas

1228

Preces un pakalpojumi 2000 11 289

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni
2100 124

Dienas nauda 2111 24

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 100

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 6 045

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 1 000

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 495

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 70

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235 100
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Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 325

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu)
2240 4 350

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242 500

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā 

apkalpošana
2243 200

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244 3 300

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 2246

Apdrošināšanas izdevumi 2247 350

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 200

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264 200

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 5 020

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 1 140

Biroja preces 2311 300

Inventārs 2312 240

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai
2314 600

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 2 700

Kurināmais 2321

Degviela 2322 2 600

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 100

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 1 150

Remontmateriāli 2351 150

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu 

izdevumi
2352 700

Saimniecības preces un materiāli 2353 150

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika )
2354 150

Remontmateriāli dzīvojamam fondam 2355

Medaļas , kausi 2357
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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

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Attīstības pasākumi un programmas 5110

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5231

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 priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.6

Pašvaldību budžetu iekšējā valsts parāda darījumi      ( 

01.721 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 3 057

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 057

KOPĀ IZDEVUMI 3 057

Preces un pakalpojumi 2000 1 476

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 1 476

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 1 476

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283 1 476

Procentu izdevumi 4000 1 581

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot 

valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu
4311 1 581

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.7

Vienotais klientu apkalpošanas centrs ( 01.113)
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Plānots 
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B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 7 800

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 900

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 6 900

KOPĀ IZDEVUMI 7 800

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

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas

1228

Preces un pakalpojumi 2000 1 800

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni
2100 100

Dienas nauda 2111 60

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 40

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 720

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 120

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 100

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 100

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
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Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu)
2240 500

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā 

apkalpošana
2243 500

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 2246

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

Zemes noma 2263

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 980

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 350

Biroja preces 2311 150

Inventārs 2312 200

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 350

Remontmateriāli 2351 300

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu 

izdevumi
2352

Saimniecības preces un materiāli 2353 50

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika )
2354

Remontmateriāli dzīvojamam fondam 2355



Pielikums Nr.7

Vienotais klientu apkalpošanas centrs ( 01.113)

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

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

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.8

Līdzekļu atmaksa valsts budžetam 01.820

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 5 675

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 675

KOPĀ IZDEVUMI 5 675

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība
7000 5 675

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados 

saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu 

uzturēšanas  izdevumiem

7245 5 675

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.9

Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta 

pašvaldības budžetam ( 01.830 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 42 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 42 000

KOPĀ IZDEVUMI 42 000

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība
7000 42 000

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām 

pašvaldībām
7210 42 000

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.10

Neparedzēto izdevumu fonds ( 01.890 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 48 800

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 48 800

KOPĀ IZDEVUMI 48 800

Preces un pakalpojumi 2000 48 800

Pakalpojumi 2200 48 800

Citi pakalpojumi 2270 48 800

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275 48 800

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.11

Pašvaldības policija ( 03.110 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 49 578

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 47 578

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldība 10.1.4.0. 1 800

Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē 10.1.5.0. 200

KOPĀ IZDEVUMI 49 578

Atlīdzība 1000 20 553

Atalgojums 1100 16 527

Mēnešalga 1110 16 020

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 16 020

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 507

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba 

kvalitāti
1146

Piemaksa par papildu darbu 1147 507

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 4 026

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 3 981

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 45

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 45

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas

1228

Preces un pakalpojumi 2000 9 025

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni
2100 110

Dienas nauda 2111 40

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 70

Dienas nauda 2121                                                                                                                                               

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 4 458

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 490

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 1 000

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 1 000

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 873

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem
2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233



Pielikums Nr.11

Pašvaldības policija ( 03.110 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējiem
2234

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235 153

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 720

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu)
2240 2 095

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242 1 500

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā 

apkalpošana
2243

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 2246

Apdrošināšanas izdevumi 2247 595

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

Zemes noma 2263

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 4 320

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 1 000

Biroja preces 2311 60

Inventārs 2312 540

Spectērpi 2313 400

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai
2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 3 260

Kurināmais 2321

Degviela 2322 3 200

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 60

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 60

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu 

izdevumi
2352

Saimniecības preces un materiāli 2353 60



Pielikums Nr.11

Pašvaldības policija ( 03.110 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika )
2354

Remontmateriāli dzīvojamam fondam 2355

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 137

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519 137

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Pamatkapitāla veidošana 5000 20 000

Pamatlīdzekļi 5200 20 000

Zeme, ēkas un būves 5210

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5231 20 000

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.12

Ugunsdzēsība sun glābšanas dienests ( 03.200 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 17 801

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 801

KOPĀ IZDEVUMI 17 801

Atlīdzība 1000 10 803

Atalgojums 1100 8 665

Mēnešalga 1110 8 152

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 8 152

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 513

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba 

kvalitāti
1146

Piemaksa par papildu darbu 1147 513

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 2 138

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 2 088

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 50

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 50

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas

1228

Preces un pakalpojumi 2000 5 398

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 1 260

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 130

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par apkuri 2221

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 2222

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 130

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem
2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233



Pielikums Nr.12

Ugunsdzēsība sun glābšanas dienests ( 03.200 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējiem
2234

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235 130

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Ārvalstīs strādājošo darbinieku bērna pirmsskolas un skolas 

izdevumu kompensācija
2237

Ārvalstīs strādājošo darbinieku dzīvokļa īres un komunālo 

izdevumu kompensācija
2238

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu)
2240 1 000

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

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 2246

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 2246

Apdrošināšanas izdevumi 2247 250

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas izdevumi
2248

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas izdevumi
2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 0

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251

Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi 2252

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0

Ēku, telpu īre un noma 2261

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Zemes noma 2263

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264

Pārējā noma 2269

Citi pakalpojumi 2270 0

Izdevumi, kas saistīti ar operatīvo darbību 2271

Izdevumi par tiesvedības darbiem 2272

Maksa par zinātniskās pētniecības darbu izpildi 2273

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem
2276

Iestādes iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas 

izdevumi
2278

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par valsts parāda apkalpošanu 2281

Komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu 

instrumentiem
2282

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283



Pielikums Nr.12

Ugunsdzēsība sun glābšanas dienests ( 03.200 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko 

personu maksājumi par parāda apkalpošanu
2284

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
2300 4 138

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 400

Biroja preces 2311

Inventārs 2312 250

Spectērpi 2313 150

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai
2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 1 200

Kurināmais 2321

Degviela 2322 1 000

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 2 538

Remontmateriāli 2351 1 538

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu 

izdevumi
2352 1 000

Saimniecības preces un materiāli 2353

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika )
2354

Remontmateriāli dzīvojamam fondam 2355

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

Formas tērpi un speciālais apģērbs 2364

Uzturdevas kompensācija naudā 2365

Apdrošināšanas izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai
2366

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšanas izdevumi, kuri nav minēti citos koda 

2360 apakškodos

2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Specifiskie materiāli un inventārs 2380

Munīcija 2381

Speciālais militārais inventārs 2382

Pārējie specifiskas lietošanas materiāli un inventārs 2389

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 nekustamā īpašuma nodokļa (t.sk. zemes 

nodokļa parāda) maksājumi budžetā
2513

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (no maksātnespējīgā darba 

devēja darbinieku prasījumu summām)
2514

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515



Pielikums Nr.12

Ugunsdzēsība sun glābšanas dienests ( 03.200 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (no 

maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu 

summām)

2516

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot 

valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Pamatkapitāla veidošana 5000 1 600

Pamatlīdzekļi 5200 1 600

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 1 600

Aizņēmumi

Aizdevumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.13

Rucavas novada bāriņtiesa ( 03.310 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 10 029

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 579

Naudas līdzekļu atlikums

Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju 

pildīšanu bāriņtiesās
9.4.2.0. 450

KOPĀ IZDEVUMI 10 029

Atlīdzība 1000 7 364

Atalgojums 1100 5 934

Mēnešalga 1110 5 789

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 5 789

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 145

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba 

kvalitāti
1146

Piemaksa par papildu darbu 1147 145

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 1 430

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 1 430

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

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas

1228

Preces un pakalpojumi 2000 1 465

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni
2100 360

Dienas nauda 2111 90

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 270

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 605

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 105

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 500

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem
2232



Pielikums Nr.13

Rucavas novada bāriņtiesa ( 03.310 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējiem
2234

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235 500

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

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 2246

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

Zemes noma 2263

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 500

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 150

Biroja preces 2311 120

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai
2314 30

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 350

Kurināmais 2321

Degviela 2322 350

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Pamatkapitāla veidošana 5000 1 200

Nemateriālie ieguldījumi 5100 360

Attīstības pasākumi un programmas 5110

Datorprogrammas 5121 360

Pamatlīdzekļi 5200 840

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 840



Pielikums Nr.13

Rucavas novada bāriņtiesa ( 03.310 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Aizdevumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.14

Pagaidu algotie sabiedriskie darbi ( 04.120 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 14 507

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 907

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 12 600

KOPĀ IZDEVUMI 14 507

Atlīdzība 1000 1 907

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 370

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 370

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

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas

1228

Sociālie pabalsti 6000 12 600

6200 12 600

Bezdarbnieka stipendija 6242 12 600

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.15

Zemes  lietu speciāliste ( 04.210 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 29 435

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 29 435

KOPĀ IZDEVUMI 29 435

Atlīdzība 1000 15 503

Atalgojums 1100 12 540

Mēnešalga 1110 12 000

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 12 000

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 540

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba 

kvalitāti
1146

Piemaksa par papildu darbu 1147 540

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 2 963

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 2 963

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

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas

1228

Preces un pakalpojumi 2000 13 932

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 11 532

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 105

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 9 340

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



Pielikums Nr.15

Zemes  lietu speciāliste ( 04.210 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 9 250

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

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 2246

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas izdevumi
2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 2 087

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 2 087

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 0

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

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 1 050

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 100

Biroja preces 2311 100

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai
2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 300

Kurināmais 2321

Degviela 2322 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 650

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu 

izdevumi
2352

Saimniecības preces un materiāli 2353 650

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika )
2354

Remontmateriāli dzīvojamam fondam 2355

Medaļas , kausi 2357



Pielikums Nr.15

Zemes  lietu speciāliste ( 04.210 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

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 1 350

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519 1 350

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



PielikumsNr.16

Atbalsts lauksaimniecības nozaru pasākumiem

( 04.240 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 2 171

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 171

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 2 171

Atlīdzība 1000 1 271

Atalgojums 1100 1 024

Mēnešalga 1110 1 024

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 1 024

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 247

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 247

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

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas

1228

Preces un pakalpojumi 2000 900

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 0

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

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
2300 900

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 0

Biroja preces 2311

Inventārs 2312



PielikumsNr.16

Atbalsts lauksaimniecības nozaru pasākumiem

( 04.240 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai
2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 900

Kurināmais 2321

Degviela 2322 900

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.17

Rucavas novada būvvalde ( 04.430 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1                                                           

KOPĀ IEŅĒMUMI 26 586

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 24 086

Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu 9.5.2.1. 2 500

KOPĀ IZDEVUMI 26 586

Atlīdzība 1000 22 336

Atalgojums 1100 18 000

Mēnešalga 1110 18 000

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 18 000

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 4 336

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 4 336

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

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā 

neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1228

Preces un pakalpojumi 2000 3 450

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 650

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 300

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0

Izdevumi par elektroenerģiju 2223



Pielikums Nr.17

Rucavas novada būvvalde ( 04.430 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

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 350

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 250

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

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 2246

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

Zemes noma 2263

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 2 800



Pielikums Nr.17

Rucavas novada būvvalde ( 04.430 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 350

Biroja preces 2311 150

Inventārs 2312 200

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 50

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu 

izdevumi
2352

Saimniecības preces un materiāli 2353 50

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika )
2354

Remontmateriāli dzīvojamam fondam 2355

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

Pamatkapitāla veidošana 5000 800

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Attīstības pasākumi un programmas 5110

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 800

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5231

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 800



Pielikums Nr.17

Rucavas novada būvvalde ( 04.430 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

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 priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



                                                           









Pielikums Nr.18

Tūrisma informācijas centrs ( 04.730 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 24 487

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 24 487

KOPĀ IZDEVUMI 24 487

Atlīdzība 1000 9 807

Atalgojums 1100 7 894

Mēnešalga 1110 6 496

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 6 496

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 448

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba 

kvalitāti
1146

Piemaksa par papildu darbu 1147 448

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības 

regulējošu dokumentu pamata
1150 950

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas
1200 1 913

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 1 913

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

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas

1228

Preces un pakalpojumi 2000 10 480

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni
2100 510

Dienas nauda 2111 60

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 100

Dienas nauda 2121 250

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122 100

Pakalpojumi 2200 3 385

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 400

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 80

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 80

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 2 310

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem
2232 350

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējiem
2234 30

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235 150



Pielikums Nr.18

Tūrisma informācijas centrs ( 04.730 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 1 780

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu)
2240 290

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā 

apkalpošana
2243

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244 290

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 2246

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas izdevumi
2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 105

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 105

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 150

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264 150

Citi pakalpojumi 2270 50

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem
2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279 50

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 6 585

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 5 715

Biroja preces 2311 350

Inventārs 2312 470

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai
2314 4 895

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 500

Kurināmais 2321

Degviela 2322 500

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 370

Remontmateriāli 2351 70

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu 

izdevumi
2352

Saimniecības preces un materiāli 2353 250

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika )
2354 50

Subsīdijas un dotācijas 3000 3 000



Pielikums Nr.18

Tūrisma informācijas centrs ( 04.730 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību 

komersantiem
3261 3 000

Sociālie pabalsti 6000 200

Bezdarbnieka pabalsts 6241

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

Stipendijas 6291

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa 6293

Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumi 6294

Eiropas Savienības pensiju shēmai pārskaitītais pensijas 

kapitāls
6295

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūciju veiktie maksājumi klientiem personiskiem 

izdevumiem no normatīvajos aktos noteiktajiem klientu 

ienākumiem, kas izmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem

6296

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību 

budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem naudā
6299

Sociālie pabalsti natūrā 6300

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā 6320

Pabalsti veselības aprūpei natūrā 6321

Pabalsti ēdināšanai natūrā 6322

Pašvaldību vienreizējie pabalsti natūrā ārkārtas situācijā 6323

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm natūrā 6324

Pārējā sociālā palīdzība natūrā 6329

Atbalsta pasākumi un kompensācijas natūrā 6330

Darba devēja sociālie pabalsti natūrā 6340

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai natūrā
6350

Dzīvokļa pabalsts natūrā 6360

Samaksa par aprūpi mājās 6411

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību 

budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas
6400 200

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā 

ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem
6419

Maksājumi iedzīvotājiem natūrā 6421

Naudas balvas 6422 200

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423



Pielikums Nr.18

Tūrisma informācijas centrs ( 04.730 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz 

Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas 

Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem

6500

Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz 

Latvijas tiesu nolēmumiem
6510

Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz 

Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas 

nolēmumiem

6520

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Pamatkapitāla veidošana 5000 1 000

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Attīstības pasākumi un programmas 5110

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 1 000

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5231

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 500

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239 500

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 priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.19

Attīstības nodaļa ( 04.740 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 324 254

Naudas līdzekļu atlikums 123 522

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 200 732

KOPĀ IZDEVUMI 324 254

Atlīdzība 1000 28 309

Atalgojums 1100 22 813

Mēnešalga 1110 21 900

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 21 900

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 913

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba 

kvalitāti
1146

Piemaksa par papildu darbu 1147 913

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 5 496

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 5 496

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

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas

1228

Preces un pakalpojumi 2000 21 451

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni
2100 752

Dienas nauda 2111 102

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 100

Dienas nauda 2121 300

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122 250

Pakalpojumi 2200 18 422

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 350

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 18 072

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem
2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233



Pielikums Nr.19

Attīstības nodaļa ( 04.740 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējiem
2234 100

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235 500

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 17 472

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

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 2246

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

Zemes noma 2263

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 2 277

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 900

Biroja preces 2311 600

Inventārs 2312 100

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai
2314 200

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 1 177

Kurināmais 2321

Degviela 2322 1 177

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



Pielikums Nr.19

Attīstības nodaļa ( 04.740 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika )
2354

Remontmateriāli dzīvojamam fondam 2355

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 200

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

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

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība
7000 1 000

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados 

saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu 

uzturēšanas  izdevumiem

7245

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta 

daļēji finansētām atvasinātrajām publiskajām personām, 

budžeta nefinansētām iestādēm

7270 1 000

Pamatkapitāla veidošana 5000 273 494

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Attīstības pasākumi un programmas 5110

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 273 494

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5231

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 273 494

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 5260

Pazemes aktīvi 5261
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Augļu dārzi un citi regulāri ražojošie stādījumi 5262

Pārējie bioloģiskie un lauksaimniecības aktīvi 5269

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 5270

Kapitālo izdevumu transferti 2.2.

Kapitālo izdevumu transferti 9000

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti 9100

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts 

speciālā budžeta uz valsts pamatbudžetu
9110

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts 

pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu
9120

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts 

pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu
9140

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts 

pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz 

valsts pamatbudžetu

9141

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts 

pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz 

valsts pamatbudžetu

9142

Nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) 

darījumu izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz 

valsts pamatbudžetu starp vienas institucionālās padotības 

valsts budžeta iestādēm

9147

Nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) 

darījumu izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz 

valsts pamatbudžetu starp dažādas institucionālās 

padotības valsts budžeta iestādēm

9148

Pārējie valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no 

valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu
9149

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts 

speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu
9150

Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti 9200

Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti citām pašvaldībām
9230

Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti starp pašvaldības 

budžeta veidiem
9240

Pašvaldību pamatbudžeta kapitālo izdevumu transferti uz 

pašvaldības speciālo budžetu
9241

Pašvaldību speciālā budžeta kapitālo izdevumu transferti 

uz pašvaldības pamatbudžetu
9242

Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti padotības iestādēm
9250

Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti uz valsts budžetu 9260

Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti (izņemot 

atmaksas) uz valsts budžetu
9261

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados 

saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta kapitālo izdevumu 

transfertiem

9262

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados 

saņemtajiem valsts budžeta transfertiem kapitālajiem 

izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos 

projektos (pasākumos)

9263
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Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti valsts budžeta 

daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un 

budžeta nefinansētām iestādēm

9270

Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem citiem 

budžetiem noteiktam mērķim
9500

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām 

noteiktam mērķim
9510

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem)

9580

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti valsts budžeta 

daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un 

budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim
9590

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti noteiktam 

mērķim savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā 

esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām 

publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm

9591

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti noteiktam 

mērķim citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā 

esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām 

publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm

9592

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti savas 

ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no 

valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām 

personām un budžeta nefinansētām iestādēm Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 

9593

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti citas 

ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no 

valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām 

personām un budžeta nefinansētām iestādēm Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 

9594

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem 

izdevumiem
9600

Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes 

veiktajiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajos projektos (pasākumos)

9610

Pārējie valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti citiem 

budžetiem
9700

Pārējie valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti 

pašvaldībām
9710
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Pārējie valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem 

valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām 

personām un budžeta nefinansētām iestādēm
9720

Pārējie valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem 

savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā 

esošajām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām 

publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm

9721

Pārējie valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem 

citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā 

esošajām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām 

publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm

9722

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu 

transferti

9800

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu 

transferti uz valsts budžetu

9810

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu 

transferti uz valsts budžetu (ministrijai, centrālajai valsts 

iestādei, kuras padotībā tā atrodas)

9811

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu 

transferti uz valsts budžetu (citai ministrijai, centrālajai 

valsts iestādei)

9812

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksa valsts 

budžetam (ministrijai, centrālajai valsts iestādei, kuras 

padotībā tā atrodas) par iepriekšējos gados saņemtajiem 

valsts budžeta transfertiem kapitālajiem izdevumiem 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)

9813

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksa valsts 

budžetam (citai ministrijai, centrālajai valsts iestādei) par 

iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta transfertiem 

kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajos projektos (pasākumos)

9814

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu 

transferti pašvaldībām

9820

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu kapitālo izdevumu transferti to izveidotām 

iestādēm

9830

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu savstarpējie 

kapitālo izdevumu transferti

9840
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No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu 

transferti uz savas ministrijas, centrālās valsts iestādes 

padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātajām publiskajām personām un budžeta 

nefinansētām iestādēm

9841

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu 

transferti uz citas ministrijas, centrālās valsts iestādes 

padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātajām publiskajām personām un budžeta 

nefinansētām iestādēm

9842

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits
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B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 600

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 600

KOPĀ IZDEVUMI 600

Subsīdijas un dotācijas 3000 600

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem
3263 600

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits
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B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 218 073

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 194 396

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9. 4 412

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4. 19 265

KOPĀ IZDEVUMI 218 073

Atlīdzība 1000 120 550

Atalgojums 1100 97 075

Mēnešalga 1110 93 075

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 93 075

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 4 000

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba 

kvalitāti
1146

Piemaksa par papildu darbu 1147 4 000

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 23 475

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 23 385

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 90

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 90

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas

1228

Preces un pakalpojumi 2000 81 878

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 33 223

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 868

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 23 000

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 19 000

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un 

atkritumu utilizāciju

2224 4 000

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi
2230 985

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem
2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233 85
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Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējiem
2234 100

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 800

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu)
2240 7 970

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241 3 000

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242 2 000

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā 

apkalpošana
2243 900

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244 1 200

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 2246

Apdrošināšanas izdevumi 2247 870

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

Zemes noma 2263

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 33 995

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 3 391

Biroja preces 2311 700

Inventārs 2312 1 791

Spectērpi 2313 900

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai
2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 9 700

Kurināmais 2321

Degviela 2322 9 000

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 700

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 20 884

Remontmateriāli 2351 10 950

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu 

izdevumi
2352 3 234

Saimniecības preces un materiāli 2353 1 700
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Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika )
2354

Remontmateriāli dzīvojamam fondam 2355 5 000

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi
2500 14 660

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512 12 000

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515 2 100

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519 560

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Pamatkapitāla veidošana 5000 15 645

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Attīstības pasākumi un programmas 5110

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 15 645

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218 4 000

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5231

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 4 800

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 6 845

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 priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits
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B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 61 291

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 51 733

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9. 1 823

Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 21.3.9.4. 7 735

KOPĀ IZDEVUMI 61 291

Atlīdzība 1000 21 917

Atalgojums 1100 17 622

Mēnešalga 1110 17 622

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 17 622

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 4 295

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 4 245

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 50

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 50

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas

1228

Preces un pakalpojumi 2000 39 374

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 28 050

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 6 300

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 3 800

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām 

vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un 

atkritumu utilizāciju

2224 2 500

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi
2230 450

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem
2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233
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Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējiem
2234 50

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 400

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu)
2240 21 300

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241 14 500

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā 

apkalpošana
2243 800

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244 6 000

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 2246

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

Zemes noma 2263

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 8 750

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 600

Biroja preces 2311

Inventārs 2312 400

Spectērpi 2313 200

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai
2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 5 000

Kurināmais 2321 3 500

Degviela 2322 1 200

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 300

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās 

ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un 

to uzturēšana

2340 50

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341 50

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 3 100

Remontmateriāli 2351 1 200

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu 

izdevumi
2352 700

Saimniecības preces un materiāli 2353 200



PielikumsNr.22

Komunālā saimniecība Dunikā ( 06.622 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika )
2354

Remontmateriāli dzīvojamam fondam 2355 1 000

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

Formas tērpi un speciālais apģērbs 2364

Uzturdevas kompensācija naudā 2365

Apdrošināšanas izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai
2366

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšanas izdevumi, kuri nav minēti citos koda 

2360 apakškodos

2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Specifiskie materiāli un inventārs 2380

Munīcija 2381

Speciālais militārais inventārs 2382

Pārējie specifiskas lietošanas materiāli un inventārs 2389

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi
2500 2 574

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu nekustamā īpašuma nodokļa (t.sk. zemes 

nodokļa parāda) maksājumi budžetā
2513

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (no maksātnespējīgā darba 

devēja darbinieku prasījumu summām)
2514

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515 2 574

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (no 

maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu 

summām)

2516

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0

Procentu maksājumi ārvalstu un starptautiskajām finanšu 

institūcijām
4100

Procentu maksājumi ārvalstu un starptautiskajām finanšu 

institūcijām par aizņēmumiem un vērtspapīriem
4110

Procentu maksājumi ārvalstu un starptautiskajām finanšu 

institūcijām no atvasināto finanšu instrumentu lietošanas 

rezultāta

4130

Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 4200

Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm no 

atvasināto finanšu instrumentu lietošanas rezultāta
4230

Procentu maksājumi iekšzemes finanšu institūcijām par 

aizņēmumiem un vērtspapīriem
4240

Budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi 4250
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Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot 

valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta procentu 

maksājumi Valsts kasei
4312

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumi 4330

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumi valsts 

speciālajam sociālās apdrošināšanas budžetam
4331

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumi 

pārējiem valsts budžeta iestāžu līdzekļu ieguldītājiem
4332

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumi par 

pašvaldību budžeta līdzekļu ieguldījumiem
4333

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumi par 

depozītiem un kontu atlikumiem
4334

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumi 

pārējiem ieguldītājiem
4339

Pašvaldību iestāžu procentu maksājumi par aizņēmumiem 

no pašvaldību budžeta
4340

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Subsīdijas lauksaimniecības ražošanai 3100

Subsīdijas lauksaimniecībai saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai kārtējā gadā
3110

Produktu subsīdijas lauksaimniecībai saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai 

kārtējā gadā

3111

Citas ražošanas subsīdijas lauksaimniecībai saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai 

kārtējā gadā

3112

Subsīdijas lauksaimniecības tirgus intervencei 3150

Pārējās subsīdijas lauksaimniecībai, kuras nevar attiecināt 

uz kodiem 3110 un 3150
3190

Pārējās produktu subsīdijas lauksaimniecībai 3191

Pārējās ražošanas subsīdijas lauksaimniecībai 3192

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

Valsts kultūrkapitāla fonda pārskaitījumi fiziskām 

personām kultūras projektu īstenošanai
3264

Subsīdijas komersantiem 3280

Produktu subsīdijas komersantiem 3281

Citas ražošanas subsīdijas komersantiem 3282

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām 

zonām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un (vai) 

pasākumu ietvaros

3290

Subsīdijas un dotācijas biedrībām un nodibinājumiem 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem)

3291
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Subsīdijas un dotācijas komersantiem, ostām un 

speciālajām ekonomiskajām zonām Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

3292

Atmaksa komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām par Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu 

(pasākumu) īstenošanu

3293

Atmaksa biedrībām un nodibinājumiem par Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības projektu (pasākumu) īstenošanu

3294

Atmaksa valsts budžetam no valsts budžeta iestāžu valsts 

budžeta līdzekļiem vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu 

atlikumiem par iepriekšējos budžeta periodos finansētajiem 

izdevumiem

3295

Subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta 

pakalpojumu nodrošināšanai (par pasažieru regulārajiem 

pārvadājumiem)

3300

Produktu subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta 

pakalpojumu nodrošināšanai (par pasažieru regulārajiem 

pārvadājumiem)

3310

Citas ražošanas subsīdijas komersantiem sabiedriskā 

transporta pakalpojumu nodrošināšanai (par pasažieru 

regulārajiem pārvadājumiem)

3320

Konkursa kārtībā un sadarbības līgumiem un programmām 

sadalāmie valsts budžeta līdzekļi, kurus valsts budžeta 

likumā kārtējam gadam objektīvu iemeslu dēļ nav bijis 

iespējams ieplānot sadalījumā pa ekonomiskajām 

kategorijām

3500

Gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildes laikā 

pārdalāmās budžeta apropriācijas
3800

Sociālie pabalsti 6000 0

Bezdarbnieka pabalsts 6241

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

Stipendijas 6291

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa 6293

Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumi 6294

Eiropas Savienības pensiju shēmai pārskaitītais pensijas 

kapitāls
6295
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Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūciju veiktie maksājumi klientiem personiskiem 

izdevumiem no normatīvajos aktos noteiktajiem klientu 

ienākumiem, kas izmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem

6296

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību 

budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem naudā
6299

Sociālie pabalsti natūrā 6300

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā 6320

Pabalsti veselības aprūpei natūrā 6321

Pabalsti ēdināšanai natūrā 6322

Pašvaldību vienreizējie pabalsti natūrā ārkārtas situācijā 6323

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm natūrā 6324

Pārējā sociālā palīdzība natūrā 6329

Atbalsta pasākumi un kompensācijas natūrā 6330

Darba devēja sociālie pabalsti natūrā 6340

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai natūrā
6350

Dzīvokļa pabalsts natūrā 6360

Samaksa par aprūpi mājās 6411

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

Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā 

ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem
6419

Maksājumi iedzīvotājiem natūrā 6421

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz 

Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas 

Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem

6500

Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz 

Latvijas tiesu nolēmumiem
6510

Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz 

Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas 

nolēmumiem

6520

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība
7000 0

Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un 

starptautiskā sadarbība
1.4.

Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā 7600

Tradicionālo pašu resursu iemaksa Eiropas Savienības 

budžetā
7610

Pārējās iemaksas Eiropas Savienības budžetā 7620

Pievienotās vērtības nodokļa resurss 7621

Nacionālā kopienākuma resurss un rezerves 7622

Soda procenti 7623

Apvienotās Karalistes korekcija un citām dalībvalstīm 

budžeta līdzsvarošanai piešķirtās atlaides
7624

Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi 7630
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Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi PHARE finansēto 

programmu ietvaros
7631

Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi Kohēzijas fonda 

finansēto programmu ietvaros
7632

Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi citu Eiropas 

Savienības politiku instrumentu finansēto programmu 

ietvaros

7639

Starptautiskā sadarbība 7700

Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās 

institūcijās
7710

Maksājumi Eiropas Savienības institūcijās 7711

Maksājumi citās starptautiskajās institūcijās 7712

Maksājumi NATO budžetā 7713

Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm 7720

Starptautiskā palīdzība 7730

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām 

pašvaldībām
7210

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu iekšējie transferti starp 

pašvaldības budžeta veidiem
7220

Pašvaldības pamatbudžeta uzturēšanas izdevumu transferts 

uz pašvaldības speciālo budžetu
7221

Pašvaldības speciālā budžeta uzturēšanas izdevumu 

transferts uz pašvaldības pamatbudžetu
7222

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti padotības 

iestādēm
7230

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados 

saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu 

uzturēšanas  izdevumiem

7245

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta 

daļēji finansētām atvasinātrajām publiskajām personām, 

budžeta nefinansētām iestādēm

7270

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados 

saņemtajiem valsts budžeta transfertiem uzturēšanas 

izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos 

projektos (pasākumos)

7246

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti (izņemot 

atmaksas) uz valsts budžetu
7247

Pašvaldības iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 

fondā
7260

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta 

daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām, 

budžeta nefinansētām iestādēm

7270

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citiem 

budžetiem noteiktam mērķim
7300

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 

pašvaldībām noteiktam mērķim
7310

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 

pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 

projektiem (pasākumiem)

7320
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Valsts budžeta transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātajām publiskajām personām un budžeta 

nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim

7350

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti noteiktam 

mērķim savas ministrijas vai centrālās valsts iestādes 

padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātajām publiskajām personām un budžeta 

nefinansētām iestādēm

7351

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti noteiktam 

mērķim citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā 

esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām 

publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm

7352

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti savas 

ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no 

valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātājām publiskajām 

personām un budžeta nefinansētām iestādēm Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

7353

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citas 

ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no 

valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātājām publiskajām 

personām un budžeta nefinansētām iestādēm Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

7354

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 

citiem budžetiem
7400

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 

pašvaldībām
7460

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 

valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām 

personām un budžeta nefinansētām iestādēm
7470

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 

savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā 

esošajām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām 

publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm

7471

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citas 

ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām 

valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām 

personām un budžeta nefinansētām iestādēm

7472

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas 

izdevumiem
7500

Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes 

veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajos projektos (pasākumos)

7510
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No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas 

izdevumu transferti

7800

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas 

izdevumu transferti uz valsts budžetu

7810

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas 

izdevumu transferti uz valsts budžetu (ministrijai, 

centrālajai valsts iestādei, kuras padotībā tā atrodas)

7811

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas 

izdevumu transferti uz valsts budžetu (citai ministrijai, 

centrālajai valsts iestādei)

7812

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksa valsts 

budžetam (ministrijai, centrālajai valsts iestādei, kuras 

padotībā tā atrodas) par iepriekšējos gados saņemtajiem 

valsts budžeta transfertiem uzturēšanas izdevumiem 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)

7813

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksa valsts 

budžetam (citai ministrijai, centrālajai valsts iestādei) par 

iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta transfertiem 

uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajos projektos (pasākumos)

7814

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansēto iestāžu uzturēšanas 

izdevumu transferti pašvaldībām

7820

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu uzturēšanas izdevumu transferti uz to izveidotām 

iestādēm

7830

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu savstarpējie 

uzturēšanas izdevumu transferti

7840

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas 

izdevumu transferti uz savas ministrijas, centrālās valsts 

iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji 

finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta 

nefinansētām iestādēm

7841

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas 

izdevumu transferti uz citas ministrijas, centrālās valsts 

iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji 

finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta 

nefinansētām iestādēm

7842

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Attīstības pasākumi un programmas 5110



PielikumsNr.22

Komunālā saimniecība Dunikā ( 06.622 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5231

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 priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits
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B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 39 008

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 19 558

Naudas līdzekļu atlikums 718

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 21.3.8.9. 765

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem 

rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumiem
21.3.9.2. 1 770

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9. 11 400

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 4 797

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 39 008

Atlīdzība 1000 27 518

Atalgojums 1100 22 153

Mēnešalga 1110 21 836

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 21 836

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 317

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba 

kvalitāti
1146

Piemaksa par papildu darbu 1147 317

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 5 365

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 5 365

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

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas

1228

Preces un pakalpojumi 2000 10 790

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 6 260

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 780

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 1 860

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 1 680

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 1 040
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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 30

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235 100

Bankas komisija, pakalpojumi 2236 130

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 280

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu)
2240 800

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242 600

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā 

apkalpošana
2243 150

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 2246

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas izdevumi
2248 50

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 1 500

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 1 500

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 280

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264 280

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 4 430

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 640

Biroja preces 2311 280

Inventārs 2312 300

Spectērpi 2313 60

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai
2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 1 580

Kurināmais 2321

Degviela 2322 1 530

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 50

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās 

ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un 

to uzturēšana

2340 1 500

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341 1 500

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 710
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Remontmateriāli 2351 160

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu 

izdevumi
2352 300

Saimniecības preces un materiāli 2353 250

Pamatkapitāla veidošana 5000 700

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Attīstības pasākumi un programmas 5110

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 700

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5231

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239 700

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 priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits
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KOPĀ IEŅĒMUMI 22 606

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 22 606

KOPĀ IZDEVUMI 22 606

Atlīdzība 1000 13 453

Atalgojums 1100 10 841

Mēnešalga 1110 10 841

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 10 841

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 2 612

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 2 612

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

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas

1228

Preces un pakalpojumi 2000 8 803

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 6 400

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
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Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu)
2240 5 200

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241 4 000

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā 

apkalpošana
2243 200

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244 1 000

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 2246

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 900

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262 900

Zemes noma 2263

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264

Citi pakalpojumi 2270 300

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem
2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279 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 1 850

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 900

Biroja preces 2311

Inventārs 2312 600

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai
2314 300

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 50

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341 50

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 800

Remontmateriāli 2351 400

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu 

izdevumi
2352

Saimniecības preces un materiāli 2353 400

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika )
2354

Remontmateriāli dzīvojamam fondam 2355

Medaļas , kausi 2357
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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 100

Izdevumi periodikas iegādei 2400

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi
2500 553

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512 553

Budžeta iestāžu nekustamā īpašuma nodokļa (t.sk. zemes 

nodokļa parāda) maksājumi budžetā
2513

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (no maksātnespējīgā darba 

devēja darbinieku prasījumu summām)
2514

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (no 

maksātnespējīgā darba devēja darbinieku prasījumu 

summām)

2516

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto 

funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi 2800

Procentu izdevumi 4000 0

Procentu maksājumi ārvalstu un starptautiskajām finanšu 

institūcijām
4100

Procentu maksājumi ārvalstu un starptautiskajām finanšu 

institūcijām par aizņēmumiem un vērtspapīriem
4110

Procentu maksājumi ārvalstu un starptautiskajām finanšu 

institūcijām no atvasināto finanšu instrumentu lietošanas 

rezultāta

4130

Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 4200

Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm no 

atvasināto finanšu instrumentu lietošanas rezultāta
4230

Procentu maksājumi iekšzemes finanšu institūcijām par 

aizņēmumiem un vērtspapīriem
4240

Budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi 4250

Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot 

valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu
4311

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta procentu 

maksājumi Valsts kasei
4312

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumi 4330

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumi valsts 

speciālajam sociālās apdrošināšanas budžetam
4331

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumi 

pārējiem valsts budžeta iestāžu līdzekļu ieguldītājiem
4332

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumi par 

pašvaldību budžeta līdzekļu ieguldījumiem
4333

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumi par 

depozītiem un kontu atlikumiem
4334

Valsts budžeta (Valsts kases) procentu maksājumi 

pārējiem ieguldītājiem
4339
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Pašvaldību iestāžu procentu maksājumi par aizņēmumiem 

no pašvaldību budžeta
4340

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Subsīdijas lauksaimniecības ražošanai 3100

Subsīdijas lauksaimniecībai saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai kārtējā gadā
3110

Produktu subsīdijas lauksaimniecībai saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai 

kārtējā gadā

3111

Citas ražošanas subsīdijas lauksaimniecībai saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par valsts atbalstu lauksaimniecībai 

kārtējā gadā

3112

Subsīdijas lauksaimniecības tirgus intervencei 3150

Pārējās subsīdijas lauksaimniecībai, kuras nevar attiecināt 

uz kodiem 3110 un 3150
3190

Pārējās produktu subsīdijas lauksaimniecībai 3191

Pārējās ražošanas subsīdijas lauksaimniecībai 3192

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

Valsts kultūrkapitāla fonda pārskaitījumi fiziskām 

personām kultūras projektu īstenošanai
3264

Subsīdijas komersantiem 3280

Produktu subsīdijas komersantiem 3281

Citas ražošanas subsīdijas komersantiem 3282

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem, ostām un speciālajām ekonomiskajām 

zonām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un (vai) 

pasākumu ietvaros

3290

Subsīdijas un dotācijas biedrībām un nodibinājumiem 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem)

3291

Subsīdijas un dotācijas komersantiem, ostām un 

speciālajām ekonomiskajām zonām Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

3292

Atmaksa komersantiem, ostām un speciālajām 

ekonomiskajām zonām par Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu 

(pasākumu) īstenošanu

3293

Atmaksa biedrībām un nodibinājumiem par Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības projektu (pasākumu) īstenošanu

3294

Atmaksa valsts budžetam no valsts budžeta iestāžu valsts 

budžeta līdzekļiem vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu 

atlikumiem par iepriekšējos budžeta periodos finansētajiem 

izdevumiem

3295



Pielikums Nr.24

Sporta pasākumi Dunikā ( 08.101 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta 

pakalpojumu nodrošināšanai (par pasažieru regulārajiem 

pārvadājumiem)

3300

Produktu subsīdijas komersantiem sabiedriskā transporta 

pakalpojumu nodrošināšanai (par pasažieru regulārajiem 

pārvadājumiem)

3310

Citas ražošanas subsīdijas komersantiem sabiedriskā 

transporta pakalpojumu nodrošināšanai (par pasažieru 

regulārajiem pārvadājumiem)

3320

Konkursa kārtībā un sadarbības līgumiem un programmām 

sadalāmie valsts budžeta līdzekļi, kurus valsts budžeta 

likumā kārtējam gadam objektīvu iemeslu dēļ nav bijis 

iespējams ieplānot sadalījumā pa ekonomiskajām 

kategorijām

3500

Gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildes laikā 

pārdalāmās budžeta apropriācijas
3800

Sociālie pabalsti 6000 0

Bezdarbnieka pabalsts 6241

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

Stipendijas 6291

Transporta izdevumu kompensācijas 6292

Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa 6293

Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumi 6294

Eiropas Savienības pensiju shēmai pārskaitītais pensijas 

kapitāls
6295

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūciju veiktie maksājumi klientiem personiskiem 

izdevumiem no normatīvajos aktos noteiktajiem klientu 

ienākumiem, kas izmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem

6296

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību 

budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem naudā
6299

Sociālie pabalsti natūrā 6300

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā 6320

Pabalsti veselības aprūpei natūrā 6321

Pabalsti ēdināšanai natūrā 6322

Pašvaldību vienreizējie pabalsti natūrā ārkārtas situācijā 6323

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm natūrā 6324

Pārējā sociālā palīdzība natūrā 6329

Atbalsta pasākumi un kompensācijas natūrā 6330

Darba devēja sociālie pabalsti natūrā 6340

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai natūrā
6350

Dzīvokļa pabalsts natūrā 6360
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Samaksa par aprūpi mājās 6411

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

Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā 

ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem
6419

Maksājumi iedzīvotājiem natūrā 6421

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz 

Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas 

Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem

6500

Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz 

Latvijas tiesu nolēmumiem
6510

Kompensācijas, kuras izmaksā personām, pamatojoties uz 

Eiropas Savienības Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību tiesas 

nolēmumiem

6520

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība
7000 0

Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un 

starptautiskā sadarbība
1.4.

Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā 7600

Tradicionālo pašu resursu iemaksa Eiropas Savienības 

budžetā
7610

Pārējās iemaksas Eiropas Savienības budžetā 7620

Pievienotās vērtības nodokļa resurss 7621

Nacionālā kopienākuma resurss un rezerves 7622

Soda procenti 7623

Apvienotās Karalistes korekcija un citām dalībvalstīm 

budžeta līdzsvarošanai piešķirtās atlaides
7624

Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi 7630

Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi PHARE finansēto 

programmu ietvaros
7631

Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi Kohēzijas fonda 

finansēto programmu ietvaros
7632

Eiropas Komisijai atmaksājamie līdzekļi citu Eiropas 

Savienības politiku instrumentu finansēto programmu 

ietvaros

7639

Starptautiskā sadarbība 7700

Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās 

institūcijās
7710

Maksājumi Eiropas Savienības institūcijās 7711

Maksājumi citās starptautiskajās institūcijās 7712

Maksājumi NATO budžetā 7713

Pārējie pārskaitījumi ārvalstīm 7720

Starptautiskā palīdzība 7730

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām 

pašvaldībām
7210
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Pašvaldību uzturēšanas izdevumu iekšējie transferti starp 

pašvaldības budžeta veidiem
7220

Pašvaldības pamatbudžeta uzturēšanas izdevumu transferts 

uz pašvaldības speciālo budžetu
7221

Pašvaldības speciālā budžeta uzturēšanas izdevumu 

transferts uz pašvaldības pamatbudžetu
7222

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti padotības 

iestādēm
7230

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados 

saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu 

uzturēšanas  izdevumiem

7245

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta 

daļēji finansētām atvasinātrajām publiskajām personām, 

budžeta nefinansētām iestādēm

7270

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados 

saņemtajiem valsts budžeta transfertiem uzturēšanas 

izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos 

projektos (pasākumos)

7246

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti (izņemot 

atmaksas) uz valsts budžetu
7247

Pašvaldības iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 

fondā
7260

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta 

daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām, 

budžeta nefinansētām iestādēm

7270

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citiem 

budžetiem noteiktam mērķim
7300

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 

pašvaldībām noteiktam mērķim
7310

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 

pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 

projektiem (pasākumiem)

7320

Valsts budžeta transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātajām publiskajām personām un budžeta 

nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim

7350

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti noteiktam 

mērķim savas ministrijas vai centrālās valsts iestādes 

padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātajām publiskajām personām un budžeta 

nefinansētām iestādēm

7351

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti noteiktam 

mērķim citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā 

esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām 

publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm

7352
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Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti savas 

ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no 

valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātājām publiskajām 

personām un budžeta nefinansētām iestādēm Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

7353

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citas 

ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no 

valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātājām publiskajām 

personām un budžeta nefinansētām iestādēm Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

7354

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 

citiem budžetiem
7400

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 

pašvaldībām
7460

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 

valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām 

personām un budžeta nefinansētām iestādēm
7470

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 

savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā 

esošajām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām 

publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm

7471

Pārējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citas 

ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām 

valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām 

personām un budžeta nefinansētām iestādēm

7472

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem uzturēšanas 

izdevumiem
7500

Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes 

veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajos projektos (pasākumos)

7510

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas 

izdevumu transferti

7800

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas 

izdevumu transferti uz valsts budžetu

7810

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas 

izdevumu transferti uz valsts budžetu (ministrijai, 

centrālajai valsts iestādei, kuras padotībā tā atrodas)

7811

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas 

izdevumu transferti uz valsts budžetu (citai ministrijai, 

centrālajai valsts iestādei)

7812
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No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksa valsts 

budžetam (ministrijai, centrālajai valsts iestādei, kuras 

padotībā tā atrodas) par iepriekšējos gados saņemtajiem 

valsts budžeta transfertiem uzturēšanas izdevumiem 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)

7813

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksa valsts 

budžetam (citai ministrijai, centrālajai valsts iestādei) par 

iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta transfertiem 

uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajos projektos (pasākumos)

7814

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansēto iestāžu uzturēšanas 

izdevumu transferti pašvaldībām

7820

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu uzturēšanas izdevumu transferti uz to izveidotām 

iestādēm

7830

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu savstarpējie 

uzturēšanas izdevumu transferti

7840

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas 

izdevumu transferti uz savas ministrijas, centrālās valsts 

iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji 

finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta 

nefinansētām iestādēm

7841

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas 

izdevumu transferti uz citas ministrijas, centrālās valsts 

iestādes padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji 

finansētām atvasinātajām publiskajām personām un budžeta 

nefinansētām iestādēm

7842

Pamatkapitāla veidošana 5000 350

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Attīstības pasākumi un programmas 5110

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 350

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5231

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 350

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



Pielikums Nr.24

Sporta pasākumi Dunikā ( 08.101 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

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 priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.25

Sporta pasākumi Rucavā ( 08.102 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 10 392

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 392

KOPĀ IZDEVUMI 10 392

Atlīdzība 1000 3 992

Atalgojums 1100 3 217

Mēnešalga 1110 3 217

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 3 217

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 775

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 775

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

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas

1228

Preces un pakalpojumi 2000 6 200

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni
2100 860

Dienas nauda 2111 60

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 250

Dienas nauda 2121 300

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122 250

Pakalpojumi 2200 1 260

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 360

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 60



Pielikums Nr.25

Sporta pasākumi Rucavā ( 08.102 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Ārvalstīs strādājošo darbinieku bērna pirmsskolas un skolas 

izdevumu kompensācija
2237

Ārvalstīs strādājošo darbinieku dzīvokļa īres un komunālo 

izdevumu kompensācija
2238

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 300

Citi pakalpojumi 2270 900

Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 2275

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem
2276

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279 900

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 4 080

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 760

Biroja preces 2311 80

Inventārs 2312 400

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai
2314 280

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 1 970

Remontmateriāli 2351 1 950

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu 

izdevumi
2352

Saimniecības preces un materiāli 2353 20

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika )
2354

Remontmateriāli dzīvojamam fondam 2355

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

Formas tērpi un speciālais apģērbs 2364

Uzturdevas kompensācija naudā 2365

Apdrošināšanas izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai
2366

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšanas izdevumi, kuri nav minēti citos koda 

2360 apakškodos

2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370

Specifiskie materiāli un inventārs 2380

Munīcija 2381

Speciālais militārais inventārs 2382



Pielikums Nr.25

Sporta pasākumi Rucavā ( 08.102 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Pārējie specifiskas lietošanas materiāli un inventārs 2389

Pārējās preces 2390 150

Sociālie pabalsti 6000 200

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas
6400 200

Naudas balvas 6422 200

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Pamatlīdzekļi 5200 0

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Aizņēmumi

Aizdevumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.26

Rucavas bibliotēka ( 08.211 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 18 197

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 197

KOPĀ IZDEVUMI 18 197

Atlīdzība 1000 12 511

Atalgojums 1100 10 082

Mēnešalga 1110 7 502

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 7 502

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 2 580

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba 

kvalitāti
1146

Piemaksa par papildu darbu 1147 2 580

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 2 429

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 2 429

Preces un pakalpojumi 2000 3 986

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni
2100 100

Dienas nauda 2111 60

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 40

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 1 456

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 182

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 374

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 9

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Ārvalstīs strādājošo darbinieku bērna pirmsskolas un skolas 

izdevumu kompensācija
2237

Ārvalstīs strādājošo darbinieku dzīvokļa īres un komunālo 

izdevumu kompensācija
2238

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 365

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu)
2240 530



Pielikums Nr.26

Rucavas bibliotēka ( 08.211 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

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 300

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 370

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 370

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
2300 1 130

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 330

Biroja preces 2311 330

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai
2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 170

Kurināmais 2321

Degviela 2322 170

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 530

Remontmateriāli 2351 300

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu 

izdevumi
2352

Saimniecības preces un materiāli 2353 130

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika )
2354 100

Pārējās preces 2390 100

Izdevumi periodikas iegādei 2400 1 300

Pamatkapitāla veidošana 5000 1 700

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Attīstības pasākumi un programmas 5110

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 1 700

Bibliotēku krājumi 5233 1 700

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.27

Sikšņu bibliotēka ( 08.212 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 13 746

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 746

KOPĀ IZDEVUMI 13 746

Atlīdzība 1000 8 780

Atalgojums 1100 7 075

Mēnešalga 1110 6 048

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 6 048

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 877

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba 

kvalitāti
1146

Piemaksa par papildu darbu 1147 877

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 1 705

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 1 705

Preces un pakalpojumi 2000 3 466

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni
2100 164

Dienas nauda 2111 36

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 70

Dienas nauda 2121 58

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 800

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi
2230 385

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 20

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235 50

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 315

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 370

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 370

Citi pakalpojumi 2270 45

Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 2279 45

Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 2280 0

Maksājumi par valsts parāda apkalpošanu 2281

Komisijas maksas par izmantotajiem atvasinātajiem finanšu 

instrumentiem
2282

Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 2283

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko 

personu maksājumi par parāda apkalpošanu
2284

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
2300 1 302



Pielikums Nr.27

Sikšņu bibliotēka ( 08.212 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 972

Biroja preces 2311 400

Inventārs 2312 422

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai
2314 150

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 230

Kurināmais 2321

Degviela 2322 230

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 50

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika )
2354 50

Izdevumi periodikas iegādei 2400 1 200

Pamatkapitāla veidošana 5000 1 500

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Attīstības pasākumi un programmas 5110

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 1 500

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5231

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233 1 500

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Dārgakmeņi un dārgmetāli 5235

Antīkie un citi mākslas priekšmeti 5236

Citas vērtslietas 5237

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.28

Rucavas kultūras nams ( 08.231 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 58 446

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 56 118

Naudas līdzekļu atlikums 500

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3. 1 000

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 828

KOPĀ IZDEVUMI 58 446

Atlīdzība 1000 28 601

Atalgojums 1100 23 076

Mēnešalga 1110 20 593

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 20 593

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 2 345

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba 

kvalitāti
1146

Piemaksa par papildu darbu 1147 2 345

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības 

regulējošu dokumentu pamata
1150 138

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas
1200 5 525

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 5 525

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

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas

1228

Preces un pakalpojumi 2000 29 845

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni
2100 86

Dienas nauda 2111 36

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 50

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 18 930

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 200

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 6 700

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 6 700

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 11 680

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231



Pielikums Nr.28

Rucavas kultūras nams ( 08.231 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem
2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233 2 100

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējiem
2234 73

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235 200

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 9 307

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu)
2240 350

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā 

apkalpošana
2243 350

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 2246

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

Zemes noma 2263

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 10 785

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 8 285

Biroja preces 2311 500

Inventārs 2312 6 135

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai
2314 1 650

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 1 700

Kurināmais 2321

Degviela 2322 1 700

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās 

ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un 

to uzturēšana

2340 0



Pielikums Nr.28

Rucavas kultūras nams ( 08.231 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 800

Remontmateriāli 2351 300

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu 

izdevumi
2352

Saimniecības preces un materiāli 2353 500

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika )
2354

Remontmateriāli dzīvojamam fondam 2355

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 44

Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 2512

Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 2515

Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un nodevas 2519 44

Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 2520

Pamatkapitāla veidošana 5000 0

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Attīstības pasākumi un programmas 5110

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 0

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5231

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 priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.29

Dunikas tautas nams ( 08.232 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 16 231

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 691

Ieņēmumi par telpu nomu 21.3.8.1. 210

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 21.3.9.3. 330

KOPĀ IZDEVUMI 16 231

Atlīdzība 1000 6 644

Atalgojums 1100 5 354

Mēnešalga 1110 5 354

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 5 354

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 1 290

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 1 290

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

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas

1228

Preces un pakalpojumi 2000 8 459

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni
2100 100

Dienas nauda 2111 12

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 88

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 5 430

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 50

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 5 330

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem
2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233



Pielikums Nr.29

Dunikas tautas nams ( 08.232 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

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 5 230

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu)
2240 50

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā 

apkalpošana
2243 50

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 2246

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

Zemes noma 2263

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 2 929

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 2 494

Biroja preces 2311 170

Inventārs 2312 728

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai
2314 1 596

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 155

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu 

izdevumi
2352

Saimniecības preces un materiāli 2353 155

Pamatkapitāla veidošana 5000 1 128



Pielikums Nr.29

Dunikas tautas nams ( 08.232 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Attīstības pasākumi un programmas 5110

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 1 128

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5231

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 1 128

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 priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.30

Tradicionālā kultūra ( 08.291)

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 3 450

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 450

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 19.2.0.0.

KOPĀ IZDEVUMI 3 450

Preces un pakalpojumi 2000 3 450

Pakalpojumi 2200 1 600

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi
2230 1 600

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 1 600

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
2300 1 850

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 650

Biroja preces 2311 200

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai
2314 450

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 1 200

Kurināmais 2321

Degviela 2322 1 200

Subsīdijas un dotācijas 3000 0

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem
3263

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.31

Projekts "Pa Ģirņa burtnīcu pēdām 09.299

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 1 260

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 60

Naudas līdzekļu atlikums 1 200

KOPĀ IZDEVUMI 1 260

Atlīdzība 1000 1 260

Atalgojums 1100 1 200

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības 

regulējošu dokumentu pamata
1150 1 200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas
1200 60

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 60

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.32

Izdevniecība - izdevums "Duvzares Vēstis "( 08.330) 

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 10 702

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 10 702

KOPĀ IZDEVUMI 10 702

Atlīdzība 1000 3 202

Atalgojums 1100 2 580

Mēnešalga 1110 0

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 2 580

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba 

kvalitāti
1146

Piemaksa par papildu darbu 1147 2 580

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 622

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 622

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

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas

1228

Preces un pakalpojumi 2000 7 500

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni
2100 70

Dienas nauda 2111 20

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 50

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 7 160

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 560

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 0



Pielikums Nr.32

Izdevniecība - izdevums "Duvzares Vēstis "( 08.330) 

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

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 6 600

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 100

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Ārvalstīs strādājošo darbinieku bērna pirmsskolas un 

skolas izdevumu kompensācija
2237

Ārvalstīs strādājošo darbinieku dzīvokļa īres un komunālo 

izdevumu kompensācija
2238

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 6 500

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
2300 270

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 20

Biroja preces 2311 20

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

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.33

PII "Zvaniņš "( 09.100 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 117 087

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 97 495

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2. 6 000

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 13 592

KOPĀ IZDEVUMI 117 087

Atlīdzība 1000 89 319

Atalgojums 1100 71 973

Mēnešalga 1110 69 643

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 69 643

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 830

Piemaksa par papildu darbu 1147 1 500

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 17 346

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 17 346

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

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas

1228

Preces un pakalpojumi 2000 26 978

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni
2100 180

Dienas nauda 2111 80

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 100

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 10 401

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 707

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 7 000

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 7 000

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 1 996

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem
2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233



Pielikums Nr.33

PII "Zvaniņš "( 09.100 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējiem
2234 277

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235 509

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 1 210

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu)
2240 584

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 534

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 2246

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas izdevumi
2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 29

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 29

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259        

Īre un noma 2260 85

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

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 16 397

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 804

Biroja preces 2311 386

Inventārs 2312 73

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai
2314 345

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 2 180

Kurināmais 2321

Degviela 2322 2 180

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 1 043

Remontmateriāli 2351 243

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu 

izdevumi
2352

Saimniecības preces un materiāli 2353 800



Pielikums Nr.33

PII "Zvaniņš "( 09.100 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika )
2354

Remontmateriāli dzīvojamam fondam 2355

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu 

uzturēšana
2360 10 504

Mīkstais inventārs 2361 384

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362 120

Ēdināšanas izdevumi 2363 10 000

Mācību līdzekļi un materiāli 2370 1 836

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

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



Pielikums Nr.33

PII "Zvaniņš "( 09.100 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām 

pašvaldībām
7210

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados 

saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu 

uzturēšanas  izdevumiem

7245

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta 

daļēji finansētām atvasinātrajām publiskajām personām, 

budžeta nefinansētām iestādēm

7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 790

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Attīstības pasākumi un programmas 5110

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 790

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5231

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 790

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 priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.34

Sikšņu pamatskola  ar pirmskolas izglītības grupu 

( 09.210 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 231 038

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 167 729

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2. 2 400

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9.

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 60 909

KOPĀ IZDEVUMI 231 038

Atlīdzība 1000 164 671

Atalgojums 1100 132 346

Mēnešalga 1110 131 328

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 131 328

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 1 018

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba 

kvalitāti
1146 868

Piemaksa par papildu darbu 1147

Prēmijas un naudas balvas 1148 150

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības 

regulējošu dokumentu pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas
1200 32 325

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 32 270

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 55

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 55

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas

1228

Preces un pakalpojumi 2000 62 567

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 21 630

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 700

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 14 000

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 14 000

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 2 600

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem
2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233



Pielikums Nr.34

Sikšņu pamatskola  ar pirmskolas izglītības grupu 

( 09.210 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējiem
2234 200

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235 800

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 1 600

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu)
2240 2 660

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242 600

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā 

apkalpošana
2243 600

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244 1 200

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 2246

Apdrošināšanas izdevumi 2247 260

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas izdevumi
2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 620

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 620

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 1 050

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262 700

Zemes noma 2263

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 40 597

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 4 160

Biroja preces 2311 1 000

Inventārs 2312 2 560

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai
2314 600

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 12 850

Kurināmais 2321 3 700

Degviela 2322 9 000

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 150

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 5 880

Remontmateriāli 2351 3 000

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu 

izdevumi
2352 1 000

Saimniecības preces un materiāli 2353 1 800



Pielikums Nr.34

Sikšņu pamatskola  ar pirmskolas izglītības grupu 

( 09.210 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika )
2354 80

Remontmateriāli dzīvojamam fondam 2355

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu 

uzturēšana
2360 15 845

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362 300

Ēdināšanas izdevumi 2363 15 545

Mācību līdzekļi un materiāli 2370 1 782

Pārējās preces 2390

Izdevumi periodikas iegādei 2400 150

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

Sociālie pabalsti 6000 350

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas
6400 350

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422 350

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423

Pamatkapitāla veidošana 5000 3 450

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Attīstības pasākumi un programmas 5110

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 3 450

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5231

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 500

Bibliotēku krājumi 5233 1 700

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 1 250

Aizņēmumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.35

Rucavas pamatskola ( 09.215)

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 297 722

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 214 323

Ieņēmumi no vecāku maksām 21.3.5.2. 1 320

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 82 079

KOPĀ IZDEVUMI 297 722

Atlīdzība 1000 184 557

Atalgojums 1100 148 465

Mēnešalga 1110 147 635

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 147 635

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 830

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba 

kvalitāti
1146 480

Piemaksa par papildu darbu 1147

Prēmijas un naudas balvas 1148 350

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības 

regulējošu dokumentu pamata
1150

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas
1200 36 092

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 36 072

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220 20

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 20

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas

1228

Preces un pakalpojumi 2000 83 124

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni
2100 962

Dienas nauda 2111 462

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 500

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 28 103

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 1 100

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 13 000

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 13 000

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 2 345

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem
2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233



Pielikums Nr.35

Rucavas pamatskola ( 09.215)

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējiem
2234 200

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235 800

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 1 345

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu)
2240 9 783

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241 3 833

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242 3 000

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā 

apkalpošana
2243 700

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244 1 250

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 2246

Apdrošināšanas izdevumi 2247 1 000

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas izdevumi
2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2249

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 515

Informācijas sistēmas uzturēšana 2251 515

Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2259

Īre un noma 2260 1 360

Ēku,telpu īre un noma 2261

Transportlīdzekļu noma 2262

Zemes noma 2263

Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 2264 1 360

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 53 617

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 5 025

Biroja preces 2311 800

Inventārs 2312 3 510

Spectērpi 2313 50

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai
2314 665

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 23 910

Kurināmais 2321 9 000

Degviela 2322 14 500

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 6 757

Remontmateriāli 2351 3 392

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu 

izdevumi
2352 1 000

Saimniecības preces un materiāli 2353 2 165
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Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika )
2354 200

Remontmateriāli dzīvojamam fondam 2355

Medaļas , kausi 2357

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu 

uzturēšana
2360 15 150

Mīkstais inventārs 2361

Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 2362 150

Ēdināšanas izdevumi 2363 15 000

Mācību līdzekļi un materiāli 2370 2 650

Pārējās preces 2390 55

Izdevumi periodikas iegādei 2400 142

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

Sociālie pabalsti 6000 700

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas
6400 700

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Naudas balvas 6422 700

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423   

Pamatkapitāla veidošana 5000 29 341

Nemateriālie ieguldījumi 5100 240

Attīstības pasākumi un programmas 5110  

Datorprogrammas 5121 240

Pamatlīdzekļi 5200 29 101

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5231

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 6 651

Bibliotēku krājumi 5233 950

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 1 500

Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi 5239

Pārējie iepriekš neklasificētie paamtlīdzekļi 5239

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 5240 20 000

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 5260

Pazemes aktīvi 5261

Augļu dārzi un citi regulāri ražojošie stādījumi 5262

Pārējie bioloģiskie un lauksaimniecības aktīvi 5269

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 5270

Kapitālo izdevumu transferti 2.2.

Kapitālo izdevumu transferti 9000

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti 9100

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts 

speciālā budžeta uz valsts pamatbudžetu
9110
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Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts 

pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu
9120

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts 

pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu
9140

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts 

pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz 

valsts pamatbudžetu

9141

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts 

pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz 

valsts pamatbudžetu

9142

Nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) 

darījumu izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz 

valsts pamatbudžetu starp vienas institucionālās padotības 

valsts budžeta iestādēm

9147

Nenaudas (aktīvu nodošana un saistību uzņemšana bilancē) 

darījumu izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz 

valsts pamatbudžetu starp dažādas institucionālās 

padotības valsts budžeta iestādēm

9148

Pārējie valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no 

valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu
9149

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts 

speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu
9150

Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti 9200

Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti citām pašvaldībām
9230

Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti starp pašvaldības 

budžeta veidiem
9240

Pašvaldību pamatbudžeta kapitālo izdevumu transferti uz 

pašvaldības speciālo budžetu
9241

Pašvaldību speciālā budžeta kapitālo izdevumu transferti 

uz pašvaldības pamatbudžetu
9242

Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti padotības iestādēm
9250

Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti uz valsts budžetu 9260

Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti (izņemot 

atmaksas) uz valsts budžetu
9261

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados 

saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta kapitālo izdevumu 

transfertiem

9262

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados 

saņemtajiem valsts budžeta transfertiem kapitālajiem 

izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajos 

projektos (pasākumos)

9263

Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti valsts budžeta 

daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un 

budžeta nefinansētām iestādēm

9270

Valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem citiem 

budžetiem noteiktam mērķim
9500

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām 

noteiktam mērķim
9510
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Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti pašvaldībām 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem)

9580

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti valsts budžeta 

daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām un 

budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim
9590

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti noteiktam 

mērķim savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā 

esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām 

publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm

9591

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti noteiktam 

mērķim citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā 

esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām 

publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm

9592

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti savas 

ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no 

valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām 

personām un budžeta nefinansētām iestādēm Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 

9593

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti citas 

ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā esošajām no 

valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām 

personām un budžeta nefinansētām iestādēm Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 

9594

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem 

izdevumiem
9600

Atmaksa valsts pamatbudžetā par valsts budžeta iestādes 

veiktajiem kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajos projektos (pasākumos)

9610

Pārējie valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti citiem 

budžetiem
9700

Pārējie valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti 

pašvaldībām
9710

Pārējie valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem 

valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām 

personām un budžeta nefinansētām iestādēm
9720

Pārējie valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem 

savas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā 

esošajām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām 

publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm

9721
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Pārējie valsts budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem 

citas ministrijas, centrālās valsts iestādes padotībā 

esošajām valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātajām 

publiskajām personām un budžeta nefinansētām iestādēm

9722

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu 

transferti

9800

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu 

transferti uz valsts budžetu

9810

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu 

transferti uz valsts budžetu (ministrijai, centrālajai valsts 

iestādei, kuras padotībā tā atrodas)

9811

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu 

transferti uz valsts budžetu (citai ministrijai, centrālajai 

valsts iestādei)

9812

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksa valsts 

budžetam (ministrijai, centrālajai valsts iestādei, kuras 

padotībā tā atrodas) par iepriekšējos gados saņemtajiem 

valsts budžeta transfertiem kapitālajiem izdevumiem 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansētajos projektos (pasākumos)

9813

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu atmaksa valsts 

budžetam (citai ministrijai, centrālajai valsts iestādei) par 

iepriekšējos gados saņemtajiem valsts budžeta transfertiem 

kapitālajiem izdevumiem Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētajos projektos (pasākumos)

9814

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu 

transferti pašvaldībām

9820

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu kapitālo izdevumu transferti to izveidotām 

iestādēm

9830

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu savstarpējie 

kapitālo izdevumu transferti

9840

No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu 

transferti uz savas ministrijas, centrālās valsts iestādes 

padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātajām publiskajām personām un budžeta 

nefinansētām iestādēm

9841
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No valsts budžeta daļēji finansētu atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansētu iestāžu kapitālo izdevumu 

transferti uz citas ministrijas, centrālās valsts iestādes 

padotībā esošajām no valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātajām publiskajām personām un budžeta 

nefinansētām iestādēm

9842

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5250

Izdevumi par kapitāla daļu pārdošanu un pārvērtēšanu, 

vērtspapīru tirdzniecību un pārvērtēšanu un kapitāla daļu 

iegādi

5300

Izdevumi par kapitāla daļu pārdošanu un vērtspapīru 

tirdzniecību
5310

Izdevumi par kapitāla daļu pārdošanu 5311

Izdevumi par vērtspapīru tirdzniecību 5312

Izdevumi par kapitāla daļu un vērtspapīru pārvērtēšanu un 

izdevumi par ieguldījumu radniecīgajās un asociētajās 

kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu

5320

Izdevumi par kapitāla daļu un par ieguldījumu 

radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās 

pārvērtēšanu

5321

Izdevumi par vērtspapīru pārvērtēšanu 5322

Izdevumi no mantiskā ieguldījuma kapitālsabiedrībā 

samazināšanas
5323

Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa 

un nav klasificēti iepriekš
8000 0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām 8100

Izdevumi debitoru parādu norakstīšanai un uzkrājumu 

veidošanai
8600

Pārējie iepriekš neuzskaitītie budžeta izdevumi, kas 

veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav uzskaitīti citos 

koda 8000 apakškodos

8900

Termiņnoguldījumi (bilances aktīvā) F29010000

Termiņnoguldījumu atlikums gada sākumā F29010000 AS

Termiņnoguldījumu atlikums perioda beigās F29010000 AB

Iegādātie parāda vērtspapīri, izņemot atvasinātos 

finanšu instrumentus
F30010000

Emitētie parāda vērtspapīri F30020000

Aizņēmumi

Aizdevumi

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits
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B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 207

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 207

KOPĀ IZDEVUMI 207

Subsīdijas un dotācijas 3000 207

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, 

ostām un speciālajām ekonomiskajām zonām
3262 207

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits
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B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 3 160

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 880

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 21.3.5.9. 1 280

KOPĀ IZDEVUMI 3 160

Preces un pakalpojumi 2000 2 480

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni
2100 980

Dienas nauda 2111 50

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 350

Dienas nauda 2121 580

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 300

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

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
2300 1 200

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 450

Biroja preces 2311 100

Inventārs 2312 200

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai
2314 150

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 600

Kurināmais 2321

Degviela 2322 600

Mācību līdzekļi un materiāli 2370 150

Pamatkapitāla veidošana 5000 680

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 680

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 680

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits
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B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 5 333

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 333

KOPĀ IZDEVUMI 5 333

Atlīdzība 1000 3 713

Atalgojums 1100 2 992

Mēnešalga 1110 2 992

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 2 992

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas
1200 721

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 721

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 1220

Preces un pakalpojumi 2000 1 620

Pakalpojumi 2200 0

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi
2230 0

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
2300 1 620

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 70

Biroja preces 2311

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai
2314 70

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 550

Kurināmais 2321

Degviela 2322 550

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329

Materiāli un izejvielas palīgražošanai 2330

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās 

ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un 

to uzturēšana

2340 0

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 2341

Asins iegāde 2343

Medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to 

uzturēšana
2344

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2350 50

Remontmateriāli 2351

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu 

izdevumi
2352

Saimniecības preces un materiāli 2353 50

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika )
2354

Remontmateriāli dzīvojamam fondam 2355

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

Formas tērpi un speciālais apģērbs 2364
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Uzturdevas kompensācija naudā 2365

Apdrošināšanas izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai
2366

Pārējie valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšanas izdevumi, kuri nav minēti citos koda 

2360 apakškodos

2369

Mācību līdzekļi un materiāli 2370 950

Pārējās preces 2390

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.39

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība

( Keramikas darbnīca - 09.513 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 2 884

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 884

KOPĀ IZDEVUMI 2 884

Atlīdzība 1000 2 474

Atalgojums 1100 1 994

Mēnešalga 1110 1 994

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 1 994

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas
1200 480

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 480

Preces un pakalpojumi 2000 410

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
2300 410

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 260

Kurināmais 2321

Degviela 2322 260

Mācību līdzekļi un materiāli 2370 150

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.40

Bērnu un jauniešu dienas centrs "Purenīte" 09.516

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 13 307

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 307

KOPĀ IZDEVUMI 13 307

Atlīdzība 1000 9 788

Atalgojums 1100 7 888

Mēnešalga 1110 7 440

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 7 440

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 448

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba 

kvalitāti
1146

Piemaksa par papildu darbu 1147 448

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 1 900

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 1 900

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

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā 

neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1228

Preces un pakalpojumi 2000 3 269

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni
2100 24

Dienas nauda 2111 24

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 570

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 570

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 100

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 470



Pielikums Nr.40

Bērnu un jauniešu dienas centrs "Purenīte" 09.516

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 

(izņemot kapitālo remontu)
2240

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā 

apkalpošana
2243

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 2246

Apdrošināšanas izdevumi 2247

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas izdevumi
2248

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas 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

Zemes noma 2263

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 2 675

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 1 425

Biroja preces 2311 200

Inventārs 2312 505

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai
2314 720

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 600

Kurināmais 2321

Degviela 2322 600

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 200

Remontmateriāli 2351 100

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu 

izdevumi
2352

Saimniecības preces un materiāli 2353 100

Mācību līdzekļi un materiāli 2370 450

Pārējās preces 2390

Pamatkapitāla veidošana 5000 250

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Attīstības pasākumi un programmas 5110

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 250

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 250



Pielikums Nr.40

Bērnu un jauniešu dienas centrs "Purenīte" 09.516

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.41

Izglītības papildu pakalpojumi 

( Pieaugušo izglītība  - 09.601 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 9 651

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 651

KOPĀ IZDEVUMI 9 651

Atlīdzība 1000 4 598

Atalgojums 1100 3 705

Mēnešalga 1110 2 958

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 2 958

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 247

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba 

kvalitāti
1146

Piemaksa par papildu darbu 1147 247

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības 

regulējošu dokumentu pamata
1150 500

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas
1200 893

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 893

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

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas

1228

Preces un pakalpojumi 2000 5 053

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni
2100 148

Dienas nauda 2111 48

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 100

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 3 705

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 105

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 3 600

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 100



Pielikums Nr.41

Izglītības papildu pakalpojumi 

( Pieaugušo izglītība  - 09.601 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Ārvalstīs strādājošo darbinieku bērna pirmsskolas un skolas 

izdevumu kompensācija
2237

Ārvalstīs strādājošo darbinieku dzīvokļa īres un komunālo 

izdevumu kompensācija
2238

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 3 500

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
2300 1 200

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 450

Biroja preces 2311 200

Inventārs 2312

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai
2314 250

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 600

Kurināmais 2321

Degviela 2322 600

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

Remontmateriāli dzīvojamam fondam 2355

Medaļas , kausi 2357

Sociālie pabalsti 6000 0

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas
6400 0

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem
6412

Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā 

ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem
6419

Maksājumi iedzīvotājiem natūrā 6421

Naudas balvas 6422

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.42

09.219

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1

KOPĀ IEŅĒMUMI 15 093

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 093

KOPĀ IZDEVUMI 15 093

Atlīdzība 1000 14 763

Atalgojums 1100 11 897

Mēnešalga 1110 11 897

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 11 897

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas
1200 2 866

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 2 866

Preces un pakalpojumi 2000 330

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni
2100 130

Dienas nauda 2111 30

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 100

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 200

Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem 2229

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi
2230 200

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235 200

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.43

Sociālais dienests ( 10.700 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 273 346

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 155 868

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 21.3.9.9. 7 680

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 109 798

KOPĀ IZDEVUMI 273 346

Atlīdzība 1000 168 219

Atalgojums 1100 135 569

Mēnešalga 1110 46 032

Deputātu mēnešalga 1111

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 1119 46 032

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 1140 11 573

Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 1142

Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba 

kvalitāti
1146

Piemaksa par papildu darbu 1147 11 573

Prēmijas un naudas balvas 1148

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības 

regulējošu dokumentu pamata
1150 77 964

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas
1200 32 650

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas
1210 32 650

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

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kā neaprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas

1228

Preces un pakalpojumi 2000 18 000

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni
2100 150

Dienas nauda 2111 60

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2112 90

Dienas nauda 2121

Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 2122

Pakalpojumi 2200 7 464

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 609

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2220 650

Izdevumi par elektroenerģiju 2223 650

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 4 135

Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 2231

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu 

pasūtītajiem pētījumiem
2232

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 2233 85



Pielikums Nr.43

Sociālais dienests ( 10.700 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdevumi darba ņēmējiem
2234 50

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 2235 1 000

Bankas komisija, pakalpojumi 2236

Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2239 3 000

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu)
2240 2 070

Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 2241

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2242 1 500

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā 

apkalpošana
2243 70

Nekustamā īpašuma uzturēšana 2244

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 2246

Apdrošināšanas izdevumi 2247 500

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

Zemes noma 2263

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 10 266

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 2310 1 546

Biroja preces 2311 1 080

Inventārs 2312 466

Spectērpi 2313

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības 

nodrošināšanai
2314

Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 7 570

Kurināmais 2321 500

Degviela 2322 7 000

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 70

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 1 150

Remontmateriāli 2351 100

Transportlīdzekļu uzturēšanas un remontmateriālu 

izdevumi
2352 700

Saimniecības preces un materiāli 2353 350



Pielikums Nr.43

Sociālais dienests ( 10.700 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Remontmateriāli ( datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika )
2354

Remontmateriāli dzīvojamam fondam 2355

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 57 100

6200 48 600

Bezdarbnieka stipendija 6242

Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 6250

Pabalsti veselības aprūpei naudā 6252 300

Pabalsti ēdināšanai naudā 6253

Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 6254 6 000

Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 6255 5 500

Pārējā sociālā palīdzība naudā 6259

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai naudā
6260 18 000

Dzīvokļa pabalsts naudā 6270 18 000

Transporta izdevumu kompensācijas 6292 800

Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību 

budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem naudā
6299

Pārējie klasifikācijā neminētie  maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas
6400 8 500

Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem
6412 1 000

Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā 

ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem
6419

Maksājumi iedzīvotājiem natūrā 6421 1 900

Naudas balvas 6422

Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 6423 5 600



Pielikums Nr.43

Sociālais dienests ( 10.700 )

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība
7000 0

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām 

pašvaldībām
7210

Pašvaldību atmaksa valsts budžetam par iepriekšējos gados 

saņemto, bet neizlietoto valsts budžeta transfertu 

uzturēšanas  izdevumiem

7245

Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta 

daļēji finansētām atvasinātrajām publiskajām personām, 

budžeta nefinansētām iestādēm

7270

Pamatkapitāla veidošana 5000 30 027

Nemateriālie ieguldījumi 5100 0

Attīstības pasākumi un programmas 5110

Datorprogrammas 5121

Pamatlīdzekļi 5200 30 027

Dzīvojamās ēkas 5211

Celtnes un būves 5218

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 5220

Transportlīdzekļi 5231 28 677

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 600

Bibliotēku krājumi 5233

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 5234

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5238 750

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 priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.44

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa,

kapitāldaļu iegāde

Rādītāju nosaukums Kods
Plānots 

2018.gadam

B 1 2

KOPĀ IEŅĒMUMI 68 417

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 68 417

KOPĀ IZDEVUMI 68 417

Valsts ( pašvaldību ) budžeta aizdevumu atmaksa, 

kapitāldaļu iegāde
68 417

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.45

                      Rucavas novada pašvaldības 2017.gada speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi

Kopā Ceļa fonds DRN ZTN

2018.gada plāns 2018.gada plāns

2018.gada 

plāns 2018. gada plāns

Naudas atlikums uz 01.01.2018. 164884 119220 37370 8294

Ieņēmumi 152433 139233 12000 1200

Dabas resursu nodoklis 5.5.3.0. 12000 12000

Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu fondiem 18.6.2.5. 139233 139233
Ieņēmumi no ūdenstilpju zvejas un zvejas 

tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskās 

izmantošanas ( licnces ) 12.2.3.0. 1200 1200

PAVISAM  IZDEVUMI 274743 244843 29900 0

Atlīdzība 1000 24843 24843 0

Atalgojums 1100 20020 20020 0 0

pārējo darbinieku mēnešalga  (darba alga) 1119 20020 20020
atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata 1150 0

Darba devēja VSAO iemaksas, sociāla 

rakstura pabalsti 1200 4823 4823 0 0

Darba devēja VSAO iemaksas 1210 4823 4823

Nelaimes gadījumu apdrošināšana 1227 0

Preces un pakalpojumi 2000 172900 146000 26900 0

Pakalpojumi 2200 138200 112800 25400 0

Pārējie sakaru pakalpojumi 2219 200 200

Izdevumi par  elektroenerģiju 2223 6500 6500Izdevumi par atkritumu savākšanu,izvešanu no 

apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus 

apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju 2224 2000 2000

Pārējie administratīvie izdevumi 2239 6900 6900

Ēku un būvju un telpu kārtējais remonts 2241 15000 15000

Transportalīdzkļu uzturēšana un  remonts 2242 5000 5000
Iekārtas,inventāra un aparatūras 

remonts,tehniskā apkalpošana 2243 1000 500 500

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2244 0

Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 2246 100000 100000

Apdrošinānas izdevumi 2247 100 100

Ēku, būvju un telpu uzturēšana 2261 0

Transportlīdzekļu īre un noma 2262 0

Iekārtas,inventāra un aparatūras noma 2264 1500 500 1000

Pārējā noma 2269 0

Krājumi, materiālu, energoresursu, preces, 

biroja preces un inventārs,kurus 

neuzskaita kodā 5000 2300 34700 33200 1500 0

Biroja  preces 2311 0

Inventārs 2312 5700 4700 1000

Kurināmais 2321 0

Degviela 2322 20000 20000

Pārējie enerģētiskie materiāli 2329 500 500

Remontmateriāli 2351 2000 2000

Transporta līdzekļu, iekārtu, inventāra 

uzturēšanas un remontmateriālu izdevumi 2352 6000 5500 500

Saimniecības preces 2353 500 500

Pamatkapitāla veidošana 5000 77000 74000 3000 0

Celtnes un būves 5218 3000 3000

Saimniecības pamatlīdzekļi 5232 3000 3000

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība ( līdzfinansējums projektiem ) 5240 71000 71000

Naudas atlikums uz 31.12.2018. 42574 13610 19470 9494

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.46

Valsts kase

Pašvaldības autonomo 

funkciju veikšanai 

nepieciešamā 

transporta - autobusu  

iegāde

15.12.2015. 20.12.2020. Mainīga EUR 95046 57036 19012 125 150

Valsts kase
Sikšņu pamatskolas 

sporta zāles būvniecība
18.04.2008. 20.03.2033. Mainīga EUR 426862 292561 19186 713 713

Valsts kase
Sikšņu pamatskolas 

sporta zāles būvniecība
01.06.2007. 20.06.2032. Mainīga EUR 305917 190829 13153 465 473

Valsts kase
Sikšņu NAI 

rekonstrukcija
28.12.2005. 20.12.2020. Mainīga EUR 21343 4389 1474 25 10

Valsts kase

Pašvaldības autonomo 

funkciju veikšanai 

nepieciešamā 

komerctransportatrans

porta - iegāde

10.08.2017. 20.07.2022 Mainīga 28000 28000 5890 65 65

Rucavas novada domes atmaksājamās saistības par aizņēmumiem 2018. gadam

Aizdevējs Mērķis
Atmaksas 

termiņš
% likme

Valūtas 

apzīmē- 

jums

Aizņēmuma 

summas 

atlikums uz 

01.01.2018.

Atmaksāja

mā 

pamatsum

ma 

2018.gadā

Procenti

Apkalpo- 

šanas 

maksa

Parakstīšanas 

datums

Aizņēmu

ma 

summa



Pielikums Nr.46

Rucavas novada domes atmaksājamās saistības par aizņēmumiem 2018. gadam

Aizdevējs Mērķis
Atmaksas 

termiņš
% likme

Valūtas 

apzīmē- 

jums

Aizņēmuma 

summas 

atlikums uz 

01.01.2018.

Atmaksāja

mā 

pamatsum

ma 

2018.gadā

Procenti

Apkalpo- 

šanas 

maksa

Parakstīšanas 

datums

Aizņēmu

ma 

summa

Valsts kase

Plānots ņemt 

aizņēmumu no Valsts 

kases pašvaldības 

autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā 

transporta iegāde  

(Sociālam dienestam 

un pašvaldības 

policijai  )

7302 188 65

x x x x x KOPĀ: 877168 572815 66017 1581 1476

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.47

                       Rucavas novada pašvaldības galvojumi uz 01.01.2018.gadu

Aizdevējs Institucionālā Mērķis Līguma Saistību Pēdējais

sektora noslēgšanas apmērs atmaksas

klasifikācijas datums ( EUR ) termiņš

kods (pamatsumma)

1. Finanšu ministrija S 13 01 00 Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras efektivitā- 30.12.2010. 5523 01.12.2024.

tes paaugstināšana SIA "Priekules slimnīca"

3 Finanšu ministrija S 13 01 00 Atkritumu poligona būvniecība 29.12.2009. 8547 23.03.2022.

14070

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits



Pielikums Nr.48

Rucavas novda pašvaldības saistību apmērs saimnieciskajā gadā un trijos turpmākajos gados

2018.gads 2019.gads 2020.gads 2021.gads

Aizņēmumi

1 Valsts kase
Sikšņu pamatskolas sporta zāles 

būvniecība
18.04.2008 19 899 19 852 19 804 19 756

2 Valsts kase
Sikšņu pamatskolas sporta zāles 

būvniecība
01.06.2007 13 618 13 585 13 552 13 519

3 Valsts kase Sikšņu NAI rekonstrukcija 28.12.2005 1 499 1 489 1 448 0

4 Valsts kase

Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā transporta  

(autobusu) iegāde

15.12.2015 19 137 19 089 19 042 0

5 Valsts kase

Pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā 

komerctransportatransporta - iegāde

10.08.2017. 5 955 5 944 5 930 5 915

6 Valsts kase

Plānots ņemt aizņēmumu no Valsts 

kases pašvaldības autonomo funkciju 

veikšanai nepieciešamā transporta 

iegāde  (Sociālam dienestam un 

pašvaldības policijai  )

7 490 9 830 9 805 9 781

7 Valsts kase

Plānots ņemt aizņēmumu no Valsts 

kases projekta realizācijai - publiskās 

piekļuves vietas Baltijas jūrai - Papes 

stāvlaukuma labiekārtojuma 

rekonstrukcija Papes ciemā, ar atlikto 

maksājumu, sākot maksāt ar 2019. 

gadu

3 687 3 678 3 669

KOPĀ: x x 67 598 69 789 69 581 48 971

Galvojumi

N.p.k. Aizdevējs Mērķis

Līguma 

noslēgšanas 

datums

Saistību apmērs



Pielikums Nr.48

Rucavas novda pašvaldības saistību apmērs saimnieciskajā gadā un trijos turpmākajos gados

2018.gads 2019.gads 2020.gads 2021.gads
N.p.k. Aizdevējs Mērķis

Līguma 

noslēgšanas 

datums

Saistību apmērs

1 Finanšu ministrija

Ambulatorās veselības aprūpes 

infrastruktūras efektivitātes 

paaugstināšana SIA "Priekules 

slimnīca" īstenošanai

30.12.2010 926 912 897 882

2 Finanšu ministrija Atkritumu poligona būvniecība 29.12.2009 2 811 2 704 2 597 2 489

KOPĀ: x x 3 737 3 616 3 494 3 371

Kopā saistības 71 335 73 405 73 075 52 342

Rucavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts ) J.Veits


