
  

 

 

 

 

VENTSPILS VALSTSPILS TAS PAŠVALD BAS DOME 

Jūras iela 36, Ventspils, LV3601, Latvija, tālr.: 636 01 100, e-pasts: dome@ventspils.lv, www.ventspils.lv 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

 

Ventspilī 
 

2022.gada 17.februārī        Nr.2 

(protokols Nr. 4, 20.§) 
 

Groz jumi Ventspils valstspils tas pašvald bas domes 2021.gada 23.decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 14 „Par Ventspils valstspils tas pašvald bas 2022.gada budžetu”  

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  
21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.panta pirmo daļu, 

likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu 

 

Izdarīt Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 23.decembra 

saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu” 

šādus grozījumus: 

1. izteikt 1. punktu šādā redakcijā: 
"1. Apstiprināt Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžetu, saskaņā ar 

1.pielikumu, šādā apmērā: kārtējā gada ieņēmumi 57 811 570 EUR, kārtējā gada 
izdevumi 70 643 786 EUR, naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 

18 730 159 EUR”; 

2. izteikt 1.pielikumu “Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžets” jaunā 
redakcijā (1.pielikums); 

3. izteikt 2. pielikumu “Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada izdevumi 

atšifrējumā pa valdības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem” jaunā 
redakcijā (2.pielikums). 

 

Sēdes vadītājs, 
Domes priekšsēdētājs         J.Vītoliņš 

      

 

mailto:dome@ventspils.lv


1 .lapa no 5 lapām

Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžets

1.pielikums

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes

17.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr.2 (prot.Nr.4;20.§)

1.pielikums

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes

23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.14 (prot.Nr.16;3.§)

Ieņēmumu un izdevumu pozīcijas

Budžeta plāns ar grozījumiem

KOPĀ
Ziedojumi un
dāvinājumiPamatbudžetsPamatbudžets

Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

Pašvaldības budžeta grozījumi

Pamatbudžets
Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

Budžeta plāns mēneša sākumā

IEN Ieņēmumi 57 757 170 54 400 57 811 570747 942 747 94257 009 228 54 400 57 063 628

2-01000 Ienākuma nodokļi 24 602 234 24 602 23424 602 234 24 602 234

2-01100 Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 24 602 234 24 602 23424 602 234 24 602 234

2-04000 Īpašuma nodokļi 4 631 619 4 631 6194 631 619 4 631 619

2-04100 Nekustamā īpašuma nodoklis 4 631 619 4 631 6194 631 619 4 631 619

2-05000 Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 63 195 63 19563 195 63 195

2-05400 Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem 33 308 33 30833 308 33 308

2-05500 Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas
preces

29 887 29 88729 887 29 887

2-08000 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 213 685 213 685213 685 213 685

2-08300 Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts
(pašvaldību) kapitāla izmantošanas)

205 775 205 775205 775 205 775

2-08600 Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem,
valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu

7 910 7 9107 910 7 910

2-09000 Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas
nodevas

50 300 50 30050 300 50 300

2-09400 Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 8 400 8 4008 400 8 400

2-09500 Pašvaldību nodevas 41 900 41 90041 900 41 900

2-10000 Naudas sodi un sankcijas 44 450 44 45044 450 44 450



2 .lapa no 5 lapām

Ieņēmumu un izdevumu pozīcijas

Budžeta plāns ar grozījumiem

KOPĀ
Ziedojumi un
dāvinājumiPamatbudžetsPamatbudžets

Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

Pašvaldības budžeta grozījumi

Pamatbudžets
Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

Budžeta plāns mēneša sākumā

2-10100 Naudas sodi 44 450 44 45044 450 44 450

2-12000 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 1 196 987 1 196 9871 196 987 1 196 987

2-12200 Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu
atlīdzībām un kompensācijām

500 500500 500

2-12300 Dažādi nenodokļu ieņēmumi 1 196 487 1 196 4871 196 487 1 196 487

2-13000 Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma
pārdošanas, nodokļu pamatparāda kapitalizācijas

603 211 603 211238 000 238 000365 211 365 211

2-13100 Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 20 091 20 09120 091 20 091

2-13200 Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 335 920 335 920335 920 335 920

2-13400 Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas
realizācijas

247 200 247 200238 000 238 0009 200 9 200

2-17000 No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto
publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu
transferti

154 523 154 523154 523 154 523

2-17200 Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji
finansētām atvasinātām publiskām personām un no
budžeta nefinansētām iestādēm

154 523 154 523154 523 154 523

2-18000 Valsts budžeta transferti 21 754 444 21 754 444509 004 509 00421 245 440 21 245 440

2-18600 Ieņēmumi uzturēšanas izdevumiem pašvaldību
pamatbudžetā no valsts budžeta

21 754 444 21 754 444509 004 509 00421 245 440 21 245 440

2-19000 Pašvaldību budžeta transferti 646 262 646 2620646 262 646 262

2-19200 Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 646 262 646 262646 262 646 262

2-19300 Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti 0 000 0

2-21000 Iestādes ieņēmumi 3 796 260 3 796 260938 9383 795 322 3 795 322

2-21100 Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības 1 116 728 1 116 7281 116 728 1 116 728

2-21300 Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

2 676 394 2 676 3942 676 394 2 676 394

2-21400 Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi
par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi

3 138 3 138938 9382 200 2 200

2-23000 Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 54 400 54 40054 400 54 400

2-23400 Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām
personām

54 400 54 40054 400 54 400



3 .lapa no 5 lapām

Ieņēmumu un izdevumu pozīcijas

Budžeta plāns ar grozījumiem

KOPĀ
Ziedojumi un
dāvinājumiPamatbudžetsPamatbudžets

Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

Pašvaldības budžeta grozījumi

Pamatbudžets
Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

Budžeta plāns mēneša sākumā

IZD Izdevumi 70 582 856 60 930 70 643 7863 283 001 665 3 283 66667 299 855 60 265 67 360 120

3-1000 Atlīdzība 28 210 034 28 210 03452 197 52 19728 157 837 28 157 837

3-1100 Atalgojums 22 182 059 22 182 05936 691 36 69122 145 368 22 145 368

3-1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācijas

6 027 975 6 027 97515 506 15 5066 012 469 6 012 469

3-2000 Preces un pakalpojumi 17 582 034 60 930 17 642 964801 661 665 802 32616 780 373 60 265 16 840 638

3-2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta,
darba braucieni

444 084 444 0844 400 4 400439 684 439 684

3-2200 Pakalpojumi 14 149 689 60 604 14 210 293795 538 339 795 87713 354 151 60 265 13 414 416

3-2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces
un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

2 828 136 326 2 828 4621 720 326 2 0462 826 416 2 826 416

3-2400 Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem 14 210 14 21014 210 14 210

3-2500 Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 145 915 145 9153 3145 912 145 912

3-3000 Subsīdijas un dotācijas 5 994 408 5 994 40810 096 10 0965 984 312 5 984 312

3-3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem

5 994 408 5 994 40810 096 10 0965 984 312 5 984 312

3-4000 Procentu izdevumi 61 800 61 80061 800 61 800

3-4300 Pārējie procentu maksājumi 61 800 61 80061 800 61 800

3-5000 Pamatkapitāla veidošana 14 539 549 14 539 5492 130 030 2 130 03012 409 519 12 409 519

3-5100 Nemateriālie ieguldījumi 46 868 46 8683 630 3 63043 238 43 238

3-5200 Pamatlīdzekļi 14 492 681 14 492 6812 126 400 2 126 40012 366 281 12 366 281

3-6000 Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 2 841 265 2 841 265231 969 231 9692 609 296 2 609 296

3-6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 1 429 783 1 429 7834 709 4 7091 425 074 1 425 074

3-6300 Sociālie pabalsti natūrā 291 681 291 68180 000 80 000211 681 211 681

3-6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem
natūrā un kompensācijas

1 119 801 1 119 801147 260 147 260972 541 972 541

3-7000 Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu
resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība

1 353 766 1 353 76657 048 57 0481 296 718 1 296 718

3-7200 Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti 1 250 298 1 250 29857 048 57 0481 193 250 1 193 250

3-7700 Starptautiskā sadarbība 103 468 103 468103 468 103 468

JPD Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) -12 825 686 -6 530 -12 832 216-2 535 059 -665 -2 535 724-10 290 627 -5 865 -10 296 492



4 .lapa no 5 lapām

Ieņēmumu un izdevumu pozīcijas

Budžeta plāns ar grozījumiem

KOPĀ
Ziedojumi un
dāvinājumiPamatbudžetsPamatbudžets

Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

Pašvaldības budžeta grozījumi

Pamatbudžets
Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

Budžeta plāns mēneša sākumā

LF Finansēšana 12 825 686 6 530 12 832 2162 535 059 665 2 535 72410 290 627 5 865 10 296 492

F20010000 Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) 12 546 349 6 530 12 552 8791 917 289 665 1 917 95410 629 060 5 865 10 634 925

F40010000 Aizdevumi 10 969 10 96910 969 10 969

F40020000 Aizņēmumi 268 368 268 368617 770 617 770-349 402 -349 402

NLAB Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 6 177 280 0 6 177 280792 609 0 792 6095 384 671 0 5 384 671

NLAS Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā 18 723 629 6 530 18 730 1592 709 898 665 2 710 56316 013 731 5 865 16 019 596
Izdevumi pēc valdības funkcijām

4-01000

4-03000

4-04000

4-05000

4-06000

4-07000

4-08000

4-09000

4-10000

Kopā

Vispārējie valdības dienesti

Sabiedriskā kārtība un drošība

Ekonomiskā darbība

Vides aizsardzība

Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

Veselība

Atpūta, kultūra un reliģija

Izglītība

Sociālā aizsardzība

3 196 260 3 196 260 0 3 196 260 3 196 260

2 303 215 2 303 215 32 681 32 681 2 335 896 2 335 896

9 976 330 10 000 9 986 330 446 245 446 245 10 422 575 10 000 10 432 575

124 108 124 108 124 108 124 108

10 215 774 10 215 774 905 759 905 759 11 121 533 11 121 533

92 235 92 235 92 235 92 235

13 114 271 48 265 13 162 536 1 260 570 1 260 570 14 374 841 48 265 14 423 106

22 192 522 2 000 22 194 522 336 447 339 336 786 22 528 969 2 339 22 531 308

6 085 140 6 085 140 301 299 326 301 625 6 386 439 326 6 386 765

67 299 855 60 265 67 360 120 3 283 001 665 3 283 666 70 582 856 60 930 70 643 786
Izdevumi pēc struktūrvienībām

5-01

5-02

5-03

5-04

5-05

5-06

5-07

Ventspils Pašvaldības policija

Ventspils Izglītības pārvalde

Ventspils Sociālais dienests

Ventspils Komunālā pārvalde

Ventspils bibliotēka

Ventspils muzejs

Ventspils Kultūras centrs

2 111 313 2 111 313 32 681 32 681 2 143 994 2 143 994

21 785 932 2 000 21 787 932 336 447 339 336 786 22 122 379 2 339 22 124 718

6 084 124 6 084 124 301 299 326 301 625 6 385 423 326 6 385 749

8 078 396 8 078 396 814 419 814 419 8 892 815 8 892 815

2 930 836 2 930 836 147 611 147 611 3 078 447 3 078 447

4 335 293 1 960 4 337 253 1 080 369 1 080 369 5 415 662 1 960 5 417 622

1 525 870 46 305 1 572 175 31 187 31 187 1 557 057 46 305 1 603 362



5 .lapa no 5 lapām

Ieņēmumu un izdevumu pozīcijas

Budžeta plāns ar grozījumiem

KOPĀ
Ziedojumi un
dāvinājumiPamatbudžetsPamatbudžets

Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

Pašvaldības budžeta grozījumi

Pamatbudžets
Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

Budžeta plāns mēneša sākumā

5-08

5-09

5-10

5-11

5-12

5-14

5-22

5-23

5-29

5-30

Kopā

Ventspils Sporta pārvalde

Ventspils domes administrācija

Ventspils Digitālais centrs

Ventspils osta

Ventspils valstspilsētas pašvaldība

Ventspils Augstskola

SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"

PSIA "Ventspils reiss"

SIA "Ventspils lidosta"

SIA "Kurzemes filharmonija"

3 148 939 3 148 939 1 403 1 403 3 150 342 3 150 342

6 469 990 6 469 990 100 392 100 392 6 570 382 6 570 382

4 614 570 4 614 570 114 363 114 363 4 728 933 4 728 933

1 166 287 1 166 287 1 166 287 1 166 287

2 226 791 10 000 2 236 791 322 830 322 830 2 549 621 10 000 2 559 621

401 183 401 183 401 183 401 183

92 235 92 235 92 235 92 235

1 118 408 1 118 408 1 118 408 1 118 408

38 000 38 000 38 000 38 000

1 171 688 1 171 688 1 171 688 1 171 688

67 299 855 60 265 67 360 120 3 283 001 665 3 283 666 70 582 856 60 930 70 643 786

Domes priekšsēdētājs

Finanšu nodaļas vadītāja

J.Vītoliņš

I.Rītele



1 .lapa no 11 lapām

Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada izdevumi atšifrējumā pa valdības
funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

2.pielikums

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes

17.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr.2 (prot.Nr.4;20.§)

2.pielikums

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes

23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.14 (prot.Nr.16;3.§)

Izdevumu pozīcijas

Budžeta plāns ar grozījumiem

KOPĀ
Ziedojumi un
dāvinājumiPamatbudžets

Pašvaldības budžeta grozījumi

Pamatbudžets
Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

Budžeta plāns mēneša sākumā

Pamatbudžets
Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

IZD Izdevumi 70 582 856 60 930 70 643 7863 283 001 665 3 283 66667 299 855 60 265 67 360 120

4-01000 Vispārējie valdības dienesti 3 196 260 3 196 26003 196 260 3 196 260

5-01 Ventspils Pašvaldības policija 43 334 43 33443 334 43 334

3-2000 Preces un pakalpojumi 43 334 43 33443 334 43 334

3-2200 Pakalpojumi 12 966 12 96612 966 12 966

3-2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces
un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

30 368 30 36830 368 30 368

5-09 Ventspils domes administrācija 3 152 926 3 152 9263 152 926 3 152 926

3-1000 Atlīdzība 2 842 875 2 842 8752 842 875 2 842 875

3-1100 Atalgojums 2 220 022 2 220 0222 220 022 2 220 022

3-1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācijas

622 853 622 853622 853 622 853

3-2000 Preces un pakalpojumi 302 751 302 751302 751 302 751

3-2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta,
darba braucieni

8 682 8 6828 682 8 682

3-2200 Pakalpojumi 220 650 220 650220 650 220 650

3-2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces
un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

69 034 69 03469 034 69 034

3-2500 Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 4 385 4 3854 385 4 385

3-5000 Pamatkapitāla veidošana 7 300 7 3007 300 7 300

3-5200 Pamatlīdzekļi 7 300 7 3007 300 7 300

5-12 Ventspils valstspilsētas pašvaldība 0 000 0



2 .lapa no 11 lapām

Izdevumu pozīcijas

Budžeta plāns ar grozījumiem

KOPĀ
Ziedojumi un
dāvinājumiPamatbudžets

Pašvaldības budžeta grozījumi

Pamatbudžets
Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

Budžeta plāns mēneša sākumā

Pamatbudžets
Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

3-7000 Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu
resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība

0 000 0

3-7200 Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti 0 000 0

4-03000 Sabiedriskā kārtība un drošība 2 335 896 2 335 89632 681 32 6812 303 215 2 303 215

5-01 Ventspils Pašvaldības policija 2 100 660 2 100 66032 681 32 6812 067 979 2 067 979

3-1000 Atlīdzība 1 667 950 1 667 95030 000 30 0001 637 950 1 637 950

3-1100 Atalgojums 1 296 640 1 296 64024 274 24 2741 272 366 1 272 366

3-1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācijas

371 310 371 3105 726 5 726365 584 365 584

3-2000 Preces un pakalpojumi 203 852 203 8522 681 2 681201 171 201 171

3-2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta,
darba braucieni

3 756 3 7563 756 3 756

3-2200 Pakalpojumi 94 001 94 0012 681 2 68191 320 91 320

3-2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces
un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

100 233 100 2330100 233 100 233

3-2500 Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 5 862 5 8625 862 5 862

3-5000 Pamatkapitāla veidošana 228 858 228 858228 858 228 858

3-5200 Pamatlīdzekļi 228 858 228 858228 858 228 858

5-09 Ventspils domes administrācija 235 236 235 236235 236 235 236

3-1000 Atlīdzība 219 145 219 145219 145 219 145

3-1100 Atalgojums 171 247 171 247171 247 171 247

3-1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācijas

47 898 47 89847 898 47 898

3-2000 Preces un pakalpojumi 16 091 16 09116 091 16 091

3-2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta,
darba braucieni

192 192192 192

3-2200 Pakalpojumi 10 825 10 82510 825 10 825

3-2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces
un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

3 994 3 9943 994 3 994

3-2500 Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 1 080 1 0801 080 1 080

4-04000 Ekonomiskā darbība 10 422 575 10 000 10 432 575446 245 446 2459 976 330 10 000 9 986 330

5-09 Ventspils domes administrācija 2 055 622 2 055 6229 052 9 0522 046 570 2 046 570

3-1000 Atlīdzība 186 334 186 334186 334 186 334



3 .lapa no 11 lapām

Izdevumu pozīcijas

Budžeta plāns ar grozījumiem

KOPĀ
Ziedojumi un
dāvinājumiPamatbudžets

Pašvaldības budžeta grozījumi

Pamatbudžets
Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

Budžeta plāns mēneša sākumā

Pamatbudžets
Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

3-1100 Atalgojums 146 729 146 729146 729 146 729

3-1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācijas

39 605 39 60539 605 39 605

3-2000 Preces un pakalpojumi 901 040 901 0409 052 9 052891 988 891 988

3-2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta,
darba braucieni

3 480 3 4803 480 3 480

3-2200 Pakalpojumi 802 580 802 5807 802 7 802794 778 794 778

3-2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces
un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

91 109 91 1091 250 1 25089 859 89 859

3-2500 Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 3 871 3 8713 871 3 871

3-3000 Subsīdijas un dotācijas 465 655 465 655465 655 465 655

3-3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem

465 655 465 655465 655 465 655

3-5000 Pamatkapitāla veidošana 6 808 6 8086 808 6 808

3-5200 Pamatlīdzekļi 6 808 6 8086 808 6 808

3-6000 Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 27 313 27 31327 313 27 313

3-6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 7 500 7 5007 500 7 500

3-6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem
natūrā un kompensācijas

19 813 19 81319 813 19 813

3-7000 Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu
resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība

468 472 468 472468 472 468 472

3-7200 Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti 468 472 468 472468 472 468 472

5-10 Ventspils Digitālais centrs 4 728 933 4 728 933114 363 114 3634 614 570 4 614 570

3-1000 Atlīdzība 1 216 012 1 216 0125 964 5 9641 210 048 1 210 048

3-1100 Atalgojums 944 167 944 167944 167 944 167

3-1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācijas

271 845 271 8455 964 5 964265 881 265 881

3-2000 Preces un pakalpojumi 1 974 457 1 974 45756 546 56 5461 917 911 1 917 911

3-2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta,
darba braucieni

64 502 64 5023 755 3 75560 747 60 747

3-2200 Pakalpojumi 1 766 750 1 766 75052 791 52 7911 713 959 1 713 959

3-2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces
un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

117 727 117 7270117 727 117 727

3-2500 Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 25 478 25 47825 478 25 478



4 .lapa no 11 lapām

Izdevumu pozīcijas

Budžeta plāns ar grozījumiem

KOPĀ
Ziedojumi un
dāvinājumiPamatbudžets

Pašvaldības budžeta grozījumi

Pamatbudžets
Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

Budžeta plāns mēneša sākumā

Pamatbudžets
Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

3-5000 Pamatkapitāla veidošana 1 434 496 1 434 49651 853 51 8531 382 643 1 382 643

3-5100 Nemateriālie ieguldījumi 17 049 17 04917 049 17 049

3-5200 Pamatlīdzekļi 1 417 447 1 417 44751 853 51 8531 365 594 1 365 594

3-6000 Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 500 500500 500

3-6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem
natūrā un kompensācijas

500 500500 500

3-7000 Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu
resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība

103 468 103 468103 468 103 468

3-7700 Starptautiskā sadarbība 103 468 103 468103 468 103 468

5-12 Ventspils valstspilsētas pašvaldība 2 481 612 10 000 2 491 612322 830 322 8302 158 782 10 000 2 168 782

3-1000 Atlīdzība 880 000 880 000880 000 880 000

3-1100 Atalgojums 712 032 712 032712 032 712 032

3-1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācijas

167 968 167 968167 968 167 968

3-2000 Preces un pakalpojumi 1 578 760 10 000 1 588 760310 000 310 0001 268 760 10 000 1 278 760

3-2200 Pakalpojumi 1 578 760 10 000 1 588 760310 000 310 0001 268 760 10 000 1 278 760

3-4000 Procentu izdevumi 10 022 10 02210 022 10 022

3-4300 Pārējie procentu maksājumi 10 022 10 02210 022 10 022

3-5000 Pamatkapitāla veidošana 12 830 12 83012 830 12 8300

3-5200 Pamatlīdzekļi 12 830 12 83012 830 12 8300

5-23 PSIA "Ventspils reiss" 1 118 408 1 118 4081 118 408 1 118 408

3-3000 Subsīdijas un dotācijas 1 118 408 1 118 4081 118 408 1 118 408

3-3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem

1 118 408 1 118 4081 118 408 1 118 408

5-29 SIA "Ventspils lidosta" 38 000 38 00038 000 38 000

3-3000 Subsīdijas un dotācijas 38 000 38 00038 000 38 000

3-3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem

38 000 38 00038 000 38 000

4-05000 Vides aizsardzība 124 108 124 108124 108 124 108

5-09 Ventspils domes administrācija 124 108 124 108124 108 124 108

3-1000 Atlīdzība 51 186 51 18651 186 51 186

3-1100 Atalgojums 39 494 39 49439 494 39 494



5 .lapa no 11 lapām

Izdevumu pozīcijas

Budžeta plāns ar grozījumiem

KOPĀ
Ziedojumi un
dāvinājumiPamatbudžets

Pašvaldības budžeta grozījumi

Pamatbudžets
Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

Budžeta plāns mēneša sākumā

Pamatbudžets
Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

3-1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācijas

11 692 11 69211 692 11 692

3-2000 Preces un pakalpojumi 64 945 64 94564 945 64 945

3-2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta,
darba braucieni

330 330330 330

3-2200 Pakalpojumi 64 423 64 42364 423 64 423

3-2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces
un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

192 192192 192

3-3000 Subsīdijas un dotācijas 7 977 7 9777 977 7 977

3-3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem

7 977 7 9777 977 7 977

4-06000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

11 121 533 11 121 533905 759 905 75910 215 774 10 215 774

5-04 Ventspils Komunālā pārvalde 8 892 815 8 892 815814 419 814 4198 078 396 8 078 396

3-1000 Atlīdzība 680 075 680 075680 075 680 075

3-1100 Atalgojums 530 598 530 598530 598 530 598

3-1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācijas

149 477 149 477149 477 149 477

3-2000 Preces un pakalpojumi 4 368 285 4 368 28562 143 62 1434 306 142 4 306 142

3-2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta,
darba braucieni

1 640 1 6401 640 1 640

3-2200 Pakalpojumi 4 293 982 4 293 98262 143 62 1434 231 839 4 231 839

3-2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces
un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

17 053 17 05317 053 17 053

3-2500 Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 55 610 55 61055 610 55 610

3-3000 Subsīdijas un dotācijas 2 374 2 3742 374 2 374

3-3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem

2 374 2 3742 374 2 374

3-5000 Pamatkapitāla veidošana 3 842 081 3 842 081752 276 752 2763 089 805 3 089 805

3-5200 Pamatlīdzekļi 3 842 081 3 842 081752 276 752 2763 089 805 3 089 805

5-09 Ventspils domes administrācija 1 002 490 1 002 49091 340 91 340911 150 911 150

3-1000 Atlīdzība 494 554 494 554494 554 494 554

3-1100 Atalgojums 385 598 385 598385 598 385 598

3-1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācijas

108 956 108 956108 956 108 956



6 .lapa no 11 lapām

Izdevumu pozīcijas

Budžeta plāns ar grozījumiem

KOPĀ
Ziedojumi un
dāvinājumiPamatbudžets

Pašvaldības budžeta grozījumi

Pamatbudžets
Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

Budžeta plāns mēneša sākumā

Pamatbudžets
Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

3-2000 Preces un pakalpojumi 430 396 430 39685 440 85 440344 956 344 956

3-2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta,
darba braucieni

547 547547 547

3-2200 Pakalpojumi 412 235 412 23585 440 85 440326 795 326 795

3-2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces
un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

10 314 10 31410 314 10 314

3-2500 Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 7 300 7 3007 300 7 300

3-5000 Pamatkapitāla veidošana 15 000 15 00015 000 15 000

3-5200 Pamatlīdzekļi 15 000 15 00015 000 15 000

3-6000 Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 61 349 61 3494 709 4 70956 640 56 640

3-6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 57 149 57 1494 709 4 70952 440 52 440

3-6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem
natūrā un kompensācijas

4 200 4 2004 200 4 200

3-7000 Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu
resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība

1 191 1 1911 191 1 1910

3-7200 Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti 1 191 1 1911 191 1 1910

5-11 Ventspils osta 1 166 287 1 166 2871 166 287 1 166 287

3-1000 Atlīdzība 146 294 146 294146 294 146 294

3-1100 Atalgojums 114 574 114 574114 574 114 574

3-1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācijas

31 720 31 72031 720 31 720

3-2000 Preces un pakalpojumi 189 874 189 874189 874 189 874

3-2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta,
darba braucieni

160 160160 160

3-2200 Pakalpojumi 186 745 186 745186 745 186 745

3-2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces
un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

2 569 2 5692 569 2 569

3-2500 Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 400 400400 400

3-5000 Pamatkapitāla veidošana 830 119 830 119830 119 830 119

3-5200 Pamatlīdzekļi 830 119 830 119830 119 830 119

5-12 Ventspils valstspilsētas pašvaldība 59 941 59 94159 941 59 941

3-2000 Preces un pakalpojumi 15 398 15 39815 398 15 398

3-2200 Pakalpojumi 15 398 15 39815 398 15 398



7 .lapa no 11 lapām

Izdevumu pozīcijas

Budžeta plāns ar grozījumiem

KOPĀ
Ziedojumi un
dāvinājumiPamatbudžets

Pašvaldības budžeta grozījumi

Pamatbudžets
Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

Budžeta plāns mēneša sākumā

Pamatbudžets
Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

3-4000 Procentu izdevumi 44 543 44 54344 543 44 543

3-4300 Pārējie procentu maksājumi 44 543 44 54344 543 44 543

4-07000 Veselība 92 235 92 23592 235 92 235

5-22 SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" 92 235 92 23592 235 92 235

3-3000 Subsīdijas un dotācijas 92 235 92 23592 235 92 235

3-3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem

92 235 92 23592 235 92 235

4-08000 Atpūta, kultūra un reliģija 14 374 841 48 265 14 423 1061 260 570 1 260 57013 114 271 48 265 13 162 536

5-05 Ventspils bibliotēka 3 078 447 3 078 447147 611 147 6112 930 836 2 930 836

3-1000 Atlīdzība 631 471 631 471320 320631 151 631 151

3-1100 Atalgojums 484 771 484 771320 320484 451 484 451

3-1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācijas

146 700 146 700146 700 146 700

3-2000 Preces un pakalpojumi 424 836 424 836-3 543 -3 543428 379 428 379

3-2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta,
darba braucieni

1 928 1 9281 928 1 928

3-2200 Pakalpojumi 379 119 379 119-3 578 -3 578382 697 382 697

3-2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces
un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

29 579 29 57935 3529 544 29 544

3-2400 Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem 14 210 14 21014 210 14 210

3-5000 Pamatkapitāla veidošana 2 016 136 2 016 136150 834 150 8341 865 302 1 865 302

3-5100 Nemateriālie ieguldījumi 3 600 3 6003 600 3 600

3-5200 Pamatlīdzekļi 2 012 536 2 012 536150 834 150 8341 861 702 1 861 702

3-6000 Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 6 004 6 0046 004 6 004

3-6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem
natūrā un kompensācijas

6 004 6 0046 004 6 004

5-06 Ventspils muzejs 5 415 662 1 960 5 417 6221 080 369 1 080 3694 335 293 1 960 4 337 253

3-1000 Atlīdzība 724 603 724 6034 698 4 698719 905 719 905

3-1100 Atalgojums 558 467 558 4672 600 2 600555 867 555 867

3-1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācijas

166 136 166 1362 098 2 098164 038 164 038

3-2000 Preces un pakalpojumi 490 086 1 960 492 04632 058 32 058458 028 1 960 459 988



8 .lapa no 11 lapām

Izdevumu pozīcijas

Budžeta plāns ar grozījumiem

KOPĀ
Ziedojumi un
dāvinājumiPamatbudžets

Pašvaldības budžeta grozījumi

Pamatbudžets
Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

Budžeta plāns mēneša sākumā

Pamatbudžets
Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

3-2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta,
darba braucieni

1 733 1 733645 6451 088 1 088

3-2200 Pakalpojumi 416 188 1 960 418 14818 812 18 812397 376 1 960 399 336

3-2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces
un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

69 814 69 81412 601 12 60157 213 57 213

3-2500 Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 2 351 2 3512 351 2 351

3-5000 Pamatkapitāla veidošana 4 148 767 4 148 767991 407 991 4073 157 360 3 157 360

3-5100 Nemateriālie ieguldījumi 3 630 3 6303 630 3 6300

3-5200 Pamatlīdzekļi 4 145 137 4 145 137987 777 987 7773 157 360 3 157 360

3-7000 Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu
resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība

52 206 52 20652 206 52 2060

3-7200 Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti 52 206 52 20652 206 52 2060

5-07 Ventspils Kultūras centrs 1 557 057 46 305 1 603 36231 187 31 1871 525 870 46 305 1 572 175

3-1000 Atlīdzība 653 178 653 178134 134653 044 653 044

3-1100 Atalgojums 516 484 516 484134 134516 350 516 350

3-1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācijas

136 694 136 694136 694 136 694

3-2000 Preces un pakalpojumi 749 491 46 305 795 79620 595 20 595728 896 46 305 775 201

3-2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta,
darba braucieni

306 306306 306

3-2200 Pakalpojumi 708 413 46 305 754 71820 338 20 338688 075 46 305 734 380

3-2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces
un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

32 942 32 942257 25732 685 32 685

3-2500 Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 7 830 7 8307 830 7 830

3-3000 Subsīdijas un dotācijas 14 181 14 1818 669 8 6695 512 5 512

3-3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem

14 181 14 1818 669 8 6695 512 5 512

3-5000 Pamatkapitāla veidošana 138 418 138 418138 418 138 418

3-5200 Pamatlīdzekļi 138 418 138 418138 418 138 418

3-7000 Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu
resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība

1 789 1 7891 789 1 7890

3-7200 Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti 1 789 1 7891 789 1 7890

5-08 Ventspils Sporta pārvalde 3 150 342 3 150 3421 403 1 4033 148 939 3 148 939

3-1000 Atlīdzība 90 693 90 69390 693 90 693



9 .lapa no 11 lapām

Izdevumu pozīcijas

Budžeta plāns ar grozījumiem

KOPĀ
Ziedojumi un
dāvinājumiPamatbudžets

Pašvaldības budžeta grozījumi

Pamatbudžets
Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

Budžeta plāns mēneša sākumā

Pamatbudžets
Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

3-1100 Atalgojums 69 608 69 60869 608 69 608

3-1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācijas

21 085 21 08521 085 21 085

3-2000 Preces un pakalpojumi 51 348 51 3481 003 1 00350 345 50 345

3-2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta,
darba braucieni

71 7171 71

3-2200 Pakalpojumi 44 717 44 7171 000 1 00043 717 43 717

3-2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces
un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

2 042 2 0422 042 2 042

3-2500 Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 4 518 4 5183 34 515 4 515

3-3000 Subsīdijas un dotācijas 2 969 800 2 969 800400 4002 969 400 2 969 400

3-3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem

2 969 800 2 969 800400 4002 969 400 2 969 400

3-5000 Pamatkapitāla veidošana 613 613613 613

3-5200 Pamatlīdzekļi 613 613613 613

3-6000 Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 20 000 20 00020 000 20 000

3-6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem
natūrā un kompensācijas

20 000 20 00020 000 20 000

3-7000 Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu
resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība

17 888 17 88817 888 17 888

3-7200 Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti 17 888 17 88817 888 17 888

5-12 Ventspils valstspilsētas pašvaldība 1 645 1 6451 645 1 645

3-4000 Procentu izdevumi 1 645 1 6451 645 1 645

3-4300 Pārējie procentu maksājumi 1 645 1 6451 645 1 645

5-30 SIA "Kurzemes filharmonija" 1 171 688 1 171 6881 171 688 1 171 688

3-3000 Subsīdijas un dotācijas 1 171 688 1 171 6881 171 688 1 171 688

3-3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem

1 171 688 1 171 6881 171 688 1 171 688

4-09000 Izglītība 22 528 969 2 339 22 531 308336 447 339 336 78622 192 522 2 000 22 194 522

5-02 Ventspils Izglītības pārvalde 22 122 379 2 339 22 124 718336 447 339 336 78621 785 932 2 000 21 787 932

3-1000 Atlīdzība 15 613 090 15 613 09011 081 11 08115 602 009 15 602 009

3-1100 Atalgojums 12 323 570 12 323 5709 363 9 36312 314 207 12 314 207

3-1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācijas

3 289 520 3 289 5201 718 1 7183 287 802 3 287 802



10 .lapa no 11 lapām

Izdevumu pozīcijas

Budžeta plāns ar grozījumiem

KOPĀ
Ziedojumi un
dāvinājumiPamatbudžets

Pašvaldības budžeta grozījumi

Pamatbudžets
Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

Budžeta plāns mēneša sākumā

Pamatbudžets
Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

3-2000 Preces un pakalpojumi 4 966 651 2 339 4 968 990193 339 339 193 6784 773 312 2 000 4 775 312

3-2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta,
darba braucieni

354 739 354 739354 739 354 739

3-2200 Pakalpojumi 2 830 618 2 339 2 832 957215 488 339 215 8272 615 130 2 000 2 617 130

3-2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces
un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

1 754 064 1 754 064-22 149 -22 1491 776 213 1 776 213

3-2500 Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi 27 230 27 23027 230 27 230

3-3000 Subsīdijas un dotācijas 12 898 12 89812 898 12 898

3-3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem

12 898 12 89812 898 12 898

3-5000 Pamatkapitāla veidošana 1 104 239 1 104 239130 165 130 165974 074 974 074

3-5100 Nemateriālie ieguldījumi 15 644 15 644015 644 15 644

3-5200 Pamatlīdzekļi 1 088 595 1 088 595130 165 130 165958 430 958 430

3-6000 Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 117 932 117 932117 932 117 932

3-6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 110 457 110 457110 457 110 457

3-6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem
natūrā un kompensācijas

7 475 7 4757 475 7 475

3-7000 Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu
resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība

307 569 307 5691 862 1 862305 707 305 707

3-7200 Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti 307 569 307 5691 862 1 862305 707 305 707

5-12 Ventspils valstspilsētas pašvaldība 5 407 5 4075 407 5 407

3-2000 Preces un pakalpojumi 833 833833 833

3-2200 Pakalpojumi 833 833833 833

3-4000 Procentu izdevumi 4 574 4 5744 574 4 574

3-4300 Pārējie procentu maksājumi 4 574 4 5744 574 4 574

5-14 Ventspils Augstskola 401 183 401 183401 183 401 183

3-7000 Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu
resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība

401 183 401 183401 183 401 183

3-7200 Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti 401 183 401 183401 183 401 183

4-10000 Sociālā aizsardzība 6 386 439 326 6 386 765301 299 326 301 6256 085 140 6 085 140

5-03 Ventspils Sociālais dienests 6 385 423 326 6 385 749301 299 326 301 6256 084 124 6 084 124

3-1000 Atlīdzība 2 112 574 2 112 57402 112 574 2 112 574

3-1100 Atalgojums 1 668 058 1 668 05801 668 058 1 668 058



11 .lapa no 11 lapām

Izdevumu pozīcijas

Budžeta plāns ar grozījumiem

KOPĀ
Ziedojumi un
dāvinājumiPamatbudžets

Pašvaldības budžeta grozījumi

Pamatbudžets
Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

Budžeta plāns mēneša sākumā

Pamatbudžets
Ziedojumi un
dāvinājumi KOPĀ

3-1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, pabalsti un kompensācijas

444 516 444 5160444 516 444 516

3-2000 Preces un pakalpojumi 809 606 326 809 93232 347 326 32 673777 259 777 259

3-2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta,
darba braucieni

2 018 2 0182 018 2 018

3-2200 Pakalpojumi 310 486 310 48622 621 22 621287 865 287 865

3-2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces
un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

497 102 326 497 4289 726 326 10 052487 376 487 376

3-3000 Subsīdijas un dotācijas 101 192 101 1921 027 1 027100 165 100 165

3-3200 Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem

101 192 101 1921 027 1 027100 165 100 165

3-5000 Pamatkapitāla veidošana 753 884 753 88440 665 40 665713 219 713 219

3-5100 Nemateriālie ieguldījumi 6 945 6 9456 945 6 945

3-5200 Pamatlīdzekļi 746 939 746 93940 665 40 665706 274 706 274

3-6000 Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas 2 608 167 2 608 167227 260 227 2602 380 907 2 380 907

3-6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 1 254 677 1 254 6771 254 677 1 254 677

3-6300 Sociālie pabalsti natūrā 291 681 291 68180 000 80 000211 681 211 681

3-6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem
natūrā un kompensācijas

1 061 809 1 061 809147 260 147 260914 549 914 549

5-12 Ventspils valstspilsētas pašvaldība 1 016 1 0161 016 1 016

3-4000 Procentu izdevumi 1 016 1 0161 016 1 016

3-4300 Pārējie procentu maksājumi 1 016 1 0161 016 1 016

Domes priekšsēdētājs

Finanšu nodaļas vadītāja

J.Vītoliņš

I.Rītele



 

Paskaidrojumi par grozījumiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 

23.decembra saistošajos noteikumos Nº 14 „Par Ventspils pilsētas pašvaldības 2022. gada 

budžetu”  
 

Pamatojoties uz Ventspils valstspils tas pašvald bas preciz to naudas l dzekļu atlikumu uz 

2022.gada s kumu, budžeta izdevumiem, par kuriem darbu izpildes l gumi nosl gti 2021.gad , bet 
kuru realiz cija paredz ta 2022.gad , k  ar  saska  ar pašvald bas iest žu iesniegtajiem groz jumiem, 
ir apkopoti 2022.gada budžeta groz jumu priekšlikumi.   

Ventspils pils tas pašvald bas 2022.gad  pl notais naudas l dzekļu atlikums uz gada s kumu 

p c groz jumiem Ventspils valstspils tas pašvald bas 2021.gada 23.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.14 „Par Ventspils valstspils tas pašvald bas 2022.gada budžetu”, pl nots 18 730 159 EUR apm r , 
t.sk., veikto groz jumu rezult t  naudas l dzekļu atlikums uz gada s kumu palielin ts par 

2 710 563 EUR (skat t 1.tabulu). 

 

1.tabula. Grozījumi Ventspils valstspilsētas pašvaldības naudas līdzekļu atlikumā uz 2022.gada sākumu 

1 2 3 4 5

1 Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā 2 710 563

2 NLAS Naudas ldzekļu atlikums perioda s kum 2 710 563
emot v r  faktisko naudas ldzekļu atlikumu uz 2022.gada s kumu, tiek preciz ts pl notais 

naudas ldzekļu atlikums

Nr. EKK Ie mumu un izdevumu poz cijas Groz jumi ss paskaidrojums

 

 

Ventspils pils tas pašvald bas 2022.gada kopbudžeta ie mumi, p c groz jumiem Ventspils 

valstspils tas pašvald bas 2021.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Ventspils 
valstspils tas pašvald bas 2022.gada budžetu”, pl noti 57 811 570 EUR apm r , t.sk., veikto 
groz jumu rezult t  pašvald bas budžeta ie mumi palielin ti par 747 942 EUR (skat t 2.tabulu). 

 

2.tabula. Grozījumi Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžeta ieņēmumos 

1 2 3 4 5

1 Ieņēmumi kopā 747 942

1 2-13400
 Ie mumi no pašvald bu kustam  pašuma un 
mantas realiz cijas 

238 000 1) Ie mumi no augošo koku ciršanas ties bu p rdošanas izsol

2 2-18600 
Ie mumi uztur šanas izdevumiem pašvald bu 
pamatbudžet  no valsts budžeta

509 004

1) Valsts m rķdot cijs pašvald b m 50 procentu apm r  no faktiskajiem izdevumiem m jokļa 
pabalsta izmaksu nodrošin šanai, kas radušies laikposm  no 2022.gada 1.janv ra ldz 2022.gada 
31.maijam saska  ar groz jumiem Covid-19 infekcijas izplat bas seku p rvar šanas likuma 
77.pant  80 tūkst.EUR.
2) Valsts atbalsts pašvald b m atldzbas palielin šanai aprūp t jiem ilgstošas soci l s aprūpes un 
soci l s rehabilit cijas institūcij s 50 tūkst.EUR.
3) Valsts finans jums pašvald bas iest des "Ventspils Pašvald bas policija" darbiniekiem 
piemaks m par darbu paaugstin ta riska un slodzes apst kļos saist b  ar Covid-19 infekcijas 
slimbas uzliesmojumu un t  seku nov ršanu 60 tūkst.EUR.
4) Visp r j  rezerve ie mumiem no valsts budžeta dot cijas 200 tūkst.EUR.
5) rvalstu finans jums Projekts "Kurzemes zvejniec bas kultūrv sturisk  mantojuma saglab šana 
un populariz cija"  117 tūkst.EUR.
6) P r jie ie mumi no piesaist t  finans juma 2 tūkst.EUR.

3 2-21400 

 P r jie iest žu ie mumi par iest žu 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi 

pašu ie mumi
938 1) rvalstu finans jums projektam "Igaunijas - Latvijas kop gais milit rais mantojums"  

Nr. EKK Ie mumu un izdevumu poz cijas Groz jumi ss paskaidrojums

 

 

Ventspils valstspils tas pašvald bas 2022.gada kopbudžeta izdevumi, p c groz jumiem 
Ventspils pils tas domes 2021.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Ventspils pils tas 
pašvald bas 2022.gada budžetu” pl noti 70 643 786 EUR apm r , t.sk., veikto groz jumu rezult t  
pašvald bas budžeta izdevumi palielin ti par 3 283 666 EUR (skat t 3.tabulu). 



  
3.tabula. Grozījumi Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada budžeta izdevumos 

Nr. EKK Ie mumu un izdevumu poz cijas Groz jumi ss paskaidrojums

1 2 3 4 5

1 Izdevumi kopā 3 283 666

2 3-1100 Atalgojums 36 691

3 3-1200 
Darba dev ja valsts soci l s apdrošin šanas 
oblig t s iemaksas, pabalsti un kompens cijas 15 506

3 3-2100 
M c bu, darba un dienesta komand jumi, 
dienesta, darba braucieni

4 400

1) Komand jumu izdevumi projektam "Inov cijas centra izveidošana Ventspil" un projektam 
"Pils tu digit l s inov cijas" 3,8 tūkst.EUR.
2) P r jie komand jumu izdevumi 0,6 tūkst.EUR.

4 3-2200 Pakalpojumi 795 877

1) L dzfinans jums dzvojam s m jas Jūras iel  10 iekšpagalma labiek rtošanai 12,5 tūkst.EUR.
2) Rezerv ti ldzekļi 427 tūkst.EUR.
3) Izdevumi par transporta un citiem pakalpojumiem projektam "Inov cijas centra izveidošana 
Ventspil" 25,5 tūkst.EUR.
4) Remontdarbi pašvald bas pašum  esošaj s k s un telp s 81 tūkst.EUR.
5) Pakalpojumu izdevumi no valsts un rvalstu finans juma projektam "Uz m jdarb bas atbalsta 
pas kumi Kurzemes pl nošanas reģion " 10,5 tūkst.EUR.
6) L dzfinans jums valsts nozmes arhitektūras pieminekļa Ventspils luter u bazncas ugunsgr ka 
atkl šanas un trauksmes signaliz cijas sist mas ier košanai 7,5 tūkst.EUR.
7) Av rijas koku un zaru sav kšanai š.g. janv ra v tru seku likvid šanai 32 tūkst.EUR.
8) Valsts un rvalstu finans jums izgl t bas iest žu realiz tiem projektiem 174 tūkst.EUR.
9) P r jie pakalpojumu izdevumi 26 tūkst.EUR.

5 3-2300

Kr jumi, materi li, energoresursi, preces, 
biroja preces un invent rs, kurus neuzskaita 
kod  5000

2 046

1)  Formas t rpu un speci l  apģ rba ieg de pašvald bas policijas darbiniekiem 5,5 tūkst.EUR.
2) Izdevumi materi lu un invent ra ieg dei SAN "Selga" klientiem 10 tūkst.EUR.
3) Akme ogļu ieg de Piejūras br vdabas muzeja šaursliežu dzelzceļam 9 tūkst.EUR.
4) Valsts kultūrkapit la fonda finans jums gr matas "Kur paties ba par kursistes traģ diju" 
izdošanai 3 tūkst.EUR.
5) Maksas pakalpojumu atlikums uz gada s kuma no vec ku maks m pirmsskolas izgl t bas iest žu 
(PII) audz k u din šanai novirz ts atbilstoši m rķim- PII audz k u din šanas izdevumiem. Par 
valsts finans juma atlikuma samazin jumu samazin ti din šanas izdevumi. Kop j  ietekme - 27 
tūkst.EUR.
6) din šanas izdevumi no valsts finans juma projektam "Atbalsts izgl tojamo individu lo 
kompetenču att st bai" 5 tūkst.EUR.
7) P r jie izdevumi kr jumu un invent ra ieg dei 2 tūkst.EUR.

6 3-2500
Budžeta iest žu nodokļu, nodevu un sankciju 
maks jumi

3

7 3-3200
Subs dijas un dot cijas komersantiem, 
biedr b m un nodibin jumiem 10 096

1) No 2021.gada p rejošais finans jums kultūras un jauniešu projektu un kultūras pas kumu 
finans šanai 9 tūkst.EUR.
2) P r jie izdevumi 1 tūkst.EUR.

8 3-5100 Nemateri lie ieguld jumi 3 630 Ventspils muzeja m jas lapas izveide

9 3-5200 Pamatldzekļi 2 126 400

1)Valsts un rvalstu finans jums kapit lo izdevumu segšanai projektam "Daudzfunkcion l  
pakalpojuma centra izveide G li ciem " 151 tūkst.EUR
2) Valsts un rvalstu finans jums kapit lo izdevumu segšanai projektam  "Ziemeļkurzemes 
kultūrv sturisk  un dabas mantojuma saglab šana, ekspon šana un tūrisma pied v juma att st ba" 
750 tūkst.EUR
3) Valsts finans jums projektam "Digit l s transform cijas centra izveide Ventspil" - 52 
tūkst.EUR.
4) Izdevumi projektu "Inov ciju centra un publisk s infrastruktūras izbūve Rūpniec bas iel  2, 
Ventspil" un "Zin tnes centra jaunbūve Rūpniec bas iel  2, Ventspil" realiz cijai 402 tūkst.EUR.
5) Izdevumi projekta "Piekrastes dabas v rt bu saglab šana Ventspils pils tas pludmal , 
pilnveidojot atpūtas zonas infrastruktūru" realiz cijai 107 tūkst.EUR. 
6) Izdevumi projekta "Dabas v rt bu saglab šana un tūrisma pakalpojuma pied v juma 
paplašin šana, nodrošinot Staldzenes st vkrasta pieejambu un infrastruktūras pilnveidošanu" 
realiz cijai 217 tūkst.EUR.
7) Izdevumi projekta "Kurzemes zvejniec bas kultūrv sturisk  mantojuma saglab šana un 
populariz cija" realiz cijai 120 tūkst.EUR.
8) ra hokeja laukuma Saules iel  106A - borta apmaļu pielabošana un apgaismojuma un ūdens 
hidranta izbūve 12 tūkst.EUR.
9) Finan jums Ventspils 4.vsk.aktu z les remontam, v din šanas sist mas izbūvei un projektora 
ieg dei 34 tūkst.EUR. 
10) Remontdarbi galven s ieejas lieve a k p u atjaunošanai Ventspils 3.pamatskol  T rgales iel  
5, Ventspil  53 tūkst.EUR.  
11) ku Skroderu iel  13 un Skroderu iel  13A, Ventspil  p rbūves būvprojekta izstr de un 
ekspert ze 37 tūkst.EUR.

12) Vides objekta “Dzenskrūve ar skata laukumu” izveidei 116 tūkst.EUR.
13) Izdevumi p r jo kapit lo izdevumu segšanai 75 tūkst.EUR.

1) Piemaksas pašvald bas iest des "Ventspils Pašvald bas policija" darbiniekiem par darbu 
paaugstin ta riska un slodzes apst kļos saist b  ar Covid-19 infekcijas slimbas uzliesmojumu un t  
seku nov ršanu 30 tūkst.EUR.
2) Samaksa par video m c bu - Venti u tautas t rpa tapšanas meistarklasi (Valsts kultūrkapit la 
fonda atbalst ts projekts) 2,6 tūkst.EUR.
3) Valsts finans juma atlikums uz 2022.gada s kumu pedagogu atldzbai 2 tūkst.EUR.
4) P r jie izdevumi aldzbai 17,6 tūkst.EUR.

 

 

 



3.tabula turpinājums 

Nr. EKK Ie mumu un izdevumu poz cijas Groz jumi ss paskaidrojums

1 2 3 4 5

10 3-6200 Pensijas un soci lie pabalsti naud  4 709 Bezdarbnieka stipendija projekt  "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi"
11 3-6300 Soci lie pabalsti natūr 80 000 Valsts finans jums m jokļu pabalstam

12 3-6400
P r jie klasifik cij  nemin tie maks jumi 
iedzvot jiem natūr  un kompens cijas

147 260 rvalstu finans jums projekta "KURZEME VISIEM", DAC "Cimdi š" realiz cijai

13 3-7200
Pašvald bu transferti un uztur šanas izdevumu 
transferti

57 048

1) Valsts un rvalstu finans jums projektam "Ziemeļkurzemes kultūrv sturisk  un dabas mantojuma 
saglab šana, ekspon šana un tūrisma pied v juma att st ba" 52 tūkst.EUR (maks jumi 
partneriem);

2) P r jie trensfertu izdevumi 5 tūkst.EUR.  

 

emot v r  preciz t s invest ciju projektu naudas plūsmas, 2022.gada budžeta groz jumos 
iestr d ti  kred tresursi 617 770 EUR apm r  invest ciju projektu ar piesaist to finans jumu realiz cijai 
(skat. 4.tab.). 

4.tabula. Grozījumi Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada finansēšanas izdevumos 

1 2 3 4 5

1 Finansēšana 617 770

2 F40020000 Aiz mumi 617 770

2021.gad  neizlietotais aiz mums saska  ar nosl gtajiem aiz mumu lgumiem projektiem 
"Kurzemes zvejniec bas kultūrv sturisk  mantojuma saglab šana un populariz cija", "Inov ciju 
centra un publisk s infrastruktūras izbūve Rūpniec bas iel  2, Ventspil", "Zin tnes centra jaunbūve 
Rūpniec bas iel  2, Ventspil", "Dabas v rt bu saglab šana un tūrisma pakalpojuma pied v juma 
paplašin šana, nodrošinot Staldzenes st vkrasta pieejambu un infrastruktūras pilnveidošanu".

Nr. EKK Ie mumu un izdevumu poz cijas Groz jumi ss paskaidrojums

 
 

Saska  ar groz jumiem pašvald bas pamatbudžeta ie mumos un izdevumos, pl notais naudas 

l dzekļu uz 2022.gada gada beig m tiek pl nots 6 177 280 EUR, t.sk., veikto groz jumu rezult t  
pašvald bas naudas l dzekļu atlikums palielin s par 792 609 EUR.  

 

 

 

Domes priekšs d t js         J.V toli š 

        

 

Ventspils domes administr cijas 

Finanšu nodaļas vad t ja        I.R tele 


	IEN:Ieņēmumi
	2-01000:Ienākuma nodokļi
	2-01100:Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

	2-04000:Īpašuma nodokļi
	2-04100:Nekustamā īpašuma nodoklis

	2-05000:Nodokļi par pakalpojumiem un precēm
	2-05400:Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem
	2-05500:Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces

	2-08000:Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
	2-08300:Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)
	2-08600:Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu

	2-09000:Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas
	2-09400:Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
	2-09500:Pašvaldību nodevas

	2-10000:Naudas sodi un sankcijas
	2-10100:Naudas sodi

	2-12000:Pārējie nenodokļu ieņēmumi
	2-12200:Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām
	2-12300:Dažādi nenodokļu ieņēmumi

	2-13000:Ieņēmumi no valsts (pašvaldības) īpašuma pārdošanas, nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
	2-13100:Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
	2-13200:Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas
	2-13400:Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas

	2-17000:No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti
	2-17200:Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm

	2-18000:Valsts budžeta transferti
	2-18600:Ieņēmumi uzturēšanas izdevumiem pašvaldību pamatbudžetā no valsts budžeta

	2-19000:Pašvaldību budžeta transferti
	2-19200:Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām
	2-19300:Pašvaldības un tās iestāžu savstarpējie transferti

	2-21000:Iestādes ieņēmumi
	2-21100:Iestādes ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības
	2-21300:Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
	2-21400:Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

	2-23000:Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
	2-23400:Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām


	IZD:Izdevumi
	3-1000:Atlīdzība
	3-1100:Atalgojums
	3-1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

	3-2000:Preces un pakalpojumi
	3-2100:Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni
	3-2200:Pakalpojumi
	3-2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
	3-2400:Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem
	3-2500:Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

	3-3000:Subsīdijas un dotācijas
	3-3200:Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem

	3-4000:Procentu izdevumi
	3-4300:Pārējie procentu maksājumi

	3-5000:Pamatkapitāla veidošana
	3-5100:Nemateriālie ieguldījumi
	3-5200:Pamatlīdzekļi

	3-6000:Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
	3-6200:Pensijas un sociālie pabalsti naudā
	3-6300:Sociālie pabalsti natūrā
	3-6400:Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

	3-7000:Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība
	3-7200:Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti
	3-7700:Starptautiskā sadarbība


	JPD:Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)
	LF:Finansēšana
	F20010000:Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā)
	F40010000:Aizdevumi
	F40020000:Aizņēmumi

	NLAB:Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās
	NLAS:Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā
	IZD:Izdevumi
	4-01000:Vispārējie valdības dienesti
	5-01:Ventspils Pašvaldības policija
	3-2000:Preces un pakalpojumi
	3-2200:Pakalpojumi
	3-2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000


	5-09:Ventspils domes administrācija
	3-1000:Atlīdzība
	3-1100:Atalgojums
	3-1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

	3-2000:Preces un pakalpojumi
	3-2100:Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni
	3-2200:Pakalpojumi
	3-2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
	3-2500:Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

	3-5000:Pamatkapitāla veidošana
	3-5200:Pamatlīdzekļi


	5-12:Ventspils valstspilsētas pašvaldība
	3-7000:Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība
	3-7200:Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti



	4-03000:Sabiedriskā kārtība un drošība
	5-01:Ventspils Pašvaldības policija
	3-1000:Atlīdzība
	3-1100:Atalgojums
	3-1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

	3-2000:Preces un pakalpojumi
	3-2100:Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni
	3-2200:Pakalpojumi
	3-2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
	3-2500:Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

	3-5000:Pamatkapitāla veidošana
	3-5200:Pamatlīdzekļi


	5-09:Ventspils domes administrācija
	3-1000:Atlīdzība
	3-1100:Atalgojums
	3-1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

	3-2000:Preces un pakalpojumi
	3-2100:Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni
	3-2200:Pakalpojumi
	3-2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
	3-2500:Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi



	4-04000:Ekonomiskā darbība
	5-09:Ventspils domes administrācija
	3-1000:Atlīdzība
	3-1100:Atalgojums
	3-1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

	3-2000:Preces un pakalpojumi
	3-2100:Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni
	3-2200:Pakalpojumi
	3-2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
	3-2500:Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

	3-3000:Subsīdijas un dotācijas
	3-3200:Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem

	3-5000:Pamatkapitāla veidošana
	3-5200:Pamatlīdzekļi

	3-6000:Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
	3-6200:Pensijas un sociālie pabalsti naudā
	3-6400:Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

	3-7000:Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība
	3-7200:Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti


	5-10:Ventspils Digitālais centrs
	3-1000:Atlīdzība
	3-1100:Atalgojums
	3-1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

	3-2000:Preces un pakalpojumi
	3-2100:Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni
	3-2200:Pakalpojumi
	3-2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
	3-2500:Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

	3-5000:Pamatkapitāla veidošana
	3-5100:Nemateriālie ieguldījumi
	3-5200:Pamatlīdzekļi

	3-6000:Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
	3-6400:Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

	3-7000:Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība
	3-7700:Starptautiskā sadarbība


	5-12:Ventspils valstspilsētas pašvaldība
	3-1000:Atlīdzība
	3-1100:Atalgojums
	3-1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

	3-2000:Preces un pakalpojumi
	3-2200:Pakalpojumi

	3-4000:Procentu izdevumi
	3-4300:Pārējie procentu maksājumi

	3-5000:Pamatkapitāla veidošana
	3-5200:Pamatlīdzekļi


	5-23:PSIA "Ventspils reiss"
	3-3000:Subsīdijas un dotācijas
	3-3200:Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem


	5-29:SIA "Ventspils lidosta"
	3-3000:Subsīdijas un dotācijas
	3-3200:Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem



	4-05000:Vides aizsardzība
	5-09:Ventspils domes administrācija
	3-1000:Atlīdzība
	3-1100:Atalgojums
	3-1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

	3-2000:Preces un pakalpojumi
	3-2100:Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni
	3-2200:Pakalpojumi
	3-2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

	3-3000:Subsīdijas un dotācijas
	3-3200:Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem



	4-06000:Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
	5-04:Ventspils Komunālā pārvalde
	3-1000:Atlīdzība
	3-1100:Atalgojums
	3-1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

	3-2000:Preces un pakalpojumi
	3-2100:Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni
	3-2200:Pakalpojumi
	3-2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
	3-2500:Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

	3-3000:Subsīdijas un dotācijas
	3-3200:Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem

	3-5000:Pamatkapitāla veidošana
	3-5200:Pamatlīdzekļi


	5-09:Ventspils domes administrācija
	3-1000:Atlīdzība
	3-1100:Atalgojums
	3-1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

	3-2000:Preces un pakalpojumi
	3-2100:Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni
	3-2200:Pakalpojumi
	3-2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
	3-2500:Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

	3-5000:Pamatkapitāla veidošana
	3-5200:Pamatlīdzekļi

	3-6000:Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
	3-6200:Pensijas un sociālie pabalsti naudā
	3-6400:Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

	3-7000:Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība
	3-7200:Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti


	5-11:Ventspils osta
	3-1000:Atlīdzība
	3-1100:Atalgojums
	3-1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

	3-2000:Preces un pakalpojumi
	3-2100:Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni
	3-2200:Pakalpojumi
	3-2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
	3-2500:Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

	3-5000:Pamatkapitāla veidošana
	3-5200:Pamatlīdzekļi


	5-12:Ventspils valstspilsētas pašvaldība
	3-2000:Preces un pakalpojumi
	3-2200:Pakalpojumi

	3-4000:Procentu izdevumi
	3-4300:Pārējie procentu maksājumi



	4-07000:Veselība
	5-22:SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"
	3-3000:Subsīdijas un dotācijas
	3-3200:Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem



	4-08000:Atpūta, kultūra un reliģija
	5-05:Ventspils bibliotēka
	3-1000:Atlīdzība
	3-1100:Atalgojums
	3-1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

	3-2000:Preces un pakalpojumi
	3-2100:Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni
	3-2200:Pakalpojumi
	3-2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
	3-2400:Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem

	3-5000:Pamatkapitāla veidošana
	3-5100:Nemateriālie ieguldījumi
	3-5200:Pamatlīdzekļi

	3-6000:Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
	3-6400:Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas


	5-06:Ventspils muzejs
	3-1000:Atlīdzība
	3-1100:Atalgojums
	3-1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

	3-2000:Preces un pakalpojumi
	3-2100:Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni
	3-2200:Pakalpojumi
	3-2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
	3-2500:Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

	3-5000:Pamatkapitāla veidošana
	3-5100:Nemateriālie ieguldījumi
	3-5200:Pamatlīdzekļi

	3-7000:Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība
	3-7200:Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti


	5-07:Ventspils Kultūras centrs
	3-1000:Atlīdzība
	3-1100:Atalgojums
	3-1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

	3-2000:Preces un pakalpojumi
	3-2100:Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni
	3-2200:Pakalpojumi
	3-2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
	3-2500:Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

	3-3000:Subsīdijas un dotācijas
	3-3200:Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem

	3-5000:Pamatkapitāla veidošana
	3-5200:Pamatlīdzekļi

	3-7000:Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība
	3-7200:Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti


	5-08:Ventspils Sporta pārvalde
	3-1000:Atlīdzība
	3-1100:Atalgojums
	3-1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

	3-2000:Preces un pakalpojumi
	3-2100:Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni
	3-2200:Pakalpojumi
	3-2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
	3-2500:Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

	3-3000:Subsīdijas un dotācijas
	3-3200:Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem

	3-5000:Pamatkapitāla veidošana
	3-5200:Pamatlīdzekļi

	3-6000:Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
	3-6400:Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

	3-7000:Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība
	3-7200:Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti


	5-12:Ventspils valstspilsētas pašvaldība
	3-4000:Procentu izdevumi
	3-4300:Pārējie procentu maksājumi


	5-30:SIA "Kurzemes filharmonija"
	3-3000:Subsīdijas un dotācijas
	3-3200:Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem



	4-09000:Izglītība
	5-02:Ventspils Izglītības pārvalde
	3-1000:Atlīdzība
	3-1100:Atalgojums
	3-1200:Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas

	3-2000:Preces un pakalpojumi
	3-2100:Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni
	3-2200:Pakalpojumi
	3-2300:Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000
	3-2500:Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

	3-3000:Subsīdijas un dotācijas
	3-3200:Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem

	3-5000:Pamatkapitāla veidošana
	3-5100:Nemateriālie ieguldījumi
	3-5200:Pamatlīdzekļi

	3-6000:Sociāla rakstura maksājumi un kompensācijas
	3-6200:Pensijas un sociālie pabalsti naudā
	3-6400:Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

	3-7000:Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība
	3-7200:Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti


	5-12:Ventspils valstspilsētas pašvaldība
	3-2000:Preces un pakalpojumi
	3-2200:Pakalpojumi

	3-4000:Procentu izdevumi
	3-4300:Pārējie procentu maksājumi


	5-14:Ventspils Augstskola
	3-7000:Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība
	3-7200:Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti



	4-10000:Sociālā aizsardzība
	5-03:Ventspils Sociālais dienests
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