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RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

GAIGALAVAS PAGASTA PĀRVALDE 
REĢ.NR.90000025304 

Rēzeknes iela 2, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4618, 

Tel. 646 44537; Fax. 646 44539, 

e–pasts: info@gaigalava.lv 

Informācija internetā: http://www.rezeknesnovads.lv 

                                                                             

Gaigalavas pagasta pārvaldes 

vadības ziľojums 
 

 

1. Iestādes struktūrvienības, konsolidācijā iesaistītās iestādes un padotībā esošās iestādes. 

 

Gaigalavas pagasta pārvaldes darbību nodrošina pārvaldes darbinieki, saskaņā ar amatu 

sarakstu. 

Gaigalavas pagasta pārvaldes pakļautībā ir sekojošas  struktūrvienības: 

1) Gaigalavas kultūras nams; 

            2) Gaigalavas bibliotēka;  

3) Vecstrūžānu bibliotēka; 

4) Komunālā saimniecība; 

5) Trenažieru zāle; 

6) Strūžānu sabiedrisko aktivitāšu centrs; 

7) Ūdens tūrisma attīstības centrs „Bāka” 

Gaigalavas pagasta pārvalde algo tehnisko personālu un nodrošina Gaigalavas pagastā 

esošo Rēzeknes novada pašaldības izglītības iestāžu saimniecisko darbību: 

1)Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādē 

2)Gaigalavas pamatskolā . 

 

Gaigalavas pagastā uz 2013.gad 31.decembri reģistrēti 1016 iedzīvotāji. 

 

2. Pagasta pārvaldes paveiktie darbi 2013.gadā un plānotie 2014 gadā. 

 

1.tabula 

GAIGALAVAS PAGASTA PĀRVALDES PAMATBUDŽETA IEĽĒMUMI 

2013.-2014.GADS 

IEŅĒMUMU NOSAUKUMS 2013.gada 

izpilde, 

 EUR 

2014.gada 

plāns, 

 EUR 

Izmaiņas, 

EUR 

(+/-) 

 

Nenodokļu ieľēmumi 41 0 -41 

Pašvaldību budžeta iestāžu procentu 

ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē 

vai kredītiestādēs 

3 0 -3 

Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav 

iepriekš klasificēti 

38 0 -38 

mailto:info@gaigalava.lv
http://www.rezeknesnovads.lv/
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Transferti 515922 457268 -58654 

Pašvaldību  saņemtie transferti no valsts 

budžeta 

139692 60031 -79661 

Pašvaldību budžetu transferti 376230 397237 +21007 

Maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieľēmumi 

34244 42067 +7823 

Ieņēmumi no vecāku maksām (PII) 4193 4269 +76 

Ieņēmumi  par dokumentu izsniegšanu un 

kancelejas pakalpojumiem 

90 92 +2 

Ieņēmumi par telpu nomu 4818 4269 -549 

Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas  287 285 -2 

Ieņēmumi par zemes nomu 3288 5691 +2403 

Ieņēmumi par biļešu realizāciju 1343 1280 -63 

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem 

pakalpojumiem 

6743 13375 +6632 

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem- 

maksājumi par ēdināšanu skolā 

5714 5691 -23 

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem- 

trenažieru zāles ieņēmumi 

118 71 -47 

Citi ieņēmumi  par maksas pakalpojumiem-

ŪTC ”Bāka” ieņēmumi 

6956 6830 -126 

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem-

juridisko personu maksājumi par komun. 

pakalpoj., transp.pakalpoj.u.c. 

694 214 -480 

IEĽĒMUMI KOPĀ: 550 207 49 9335 -50 872 

Aizľēmums no Valsts kases 34 131 64 048 +29 917 

PAVISAM  KOPĀ: 584 338 563 383 -20 955 

NAUDAS LĪDZEKĻU ATLIKUMS 

GADA SĀKUMĀ 

21 693 20 373 -1 320 

 

1.tabulā salīdzinot pašvaldību saņemtos transfertus no valsts budžeta 2013.gadā  ar 

2014.gada plānu, tie samazinājusies par EUR 79 661.Tas saistīts ar ELFLA projekta ”Gaigalavas 

saieta nama telpu vienkāršotā rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana ”realizāciju. Projekta 

realizācija tika uzsākta 2012.gadā un pabeigta 2013.gadā. Projekta 1.un 2.posma kopējās 

izmaksas sastādīja 228 976 EUR, kur projekta 1.posma vienkāršotās rekonstrukcijas darbus veica 

SIA”ASKO AS”, bet 2.posma darbus veica SIA”Akvilons Z”.  2013.gadā no Lauku atbalsta 

dienesta tika saņemts publiskais finansējums šī projekta realizācijai EUR 129 402 apmērā, bet 

2014.gadā plānots saņemt publisko finansējumu 2013.gadā uzsāktajam EZF projektam 

„Gaigalavas pagasta sporta aktivitāšu pilnveidošana” EUR 52 917 apmērā. Kopējās izmaksas 

šim projektam ieskaitot PVN sastāda 109 255 EUR. Līgums par šī projekta realizāciju noslēgts 

ar Pilnsabiedrību „AKN”. Transfertos no valsts budžeta 2013.gadā ir saņemti vienoto platību 

maksājumi EUR 10289 apmērā, bet 2014.gadā plānots saņemt vienoto platību maksājumus EUR 

7114 apmērā. Ja salīdzina 2013.gadā saņemtos transfertus no Rēzeknes novada pašvaldības ar 

2014.gada plānoto, tad to palielinājums 2014.gadā sastāda  EUR 21 007 apmērā, t.i. par 5.6%. 

Ieņēmumi par telpu nomu 2014.gadā plānots par  EUR 549 mazāk salīdzinot ar 

2013.gadu. Izpildi 2013.gadā ietekmēja ilgstošo parādnieku īres maksājumi par apdzīvojamo 

platību. 

Ieņēmumi par zemes nomu palielinājumu 2014.gadā salīdzinot ar 2013.gadu ietekmē 

iekļautie neapmaksātie parādu maksājumi par iepriekšējiem periodiem un jaunu līgumu 

noslēgšana. Uz 01.01.2014. zemes nomas parādi sastāda 1368 EUR.  
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     Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem  palielinājumu 2014.gadā 

salīdzinot ar 2013.gadu ietekmē iekļautie neapmaksātie parādu maksājumi  no komunālās 

saimniecības. Uz 01.01.2014. komunālo maksājumu parādi sastāda EUR 8974 apmērā. 

      2013.gadā tika saņemts aizņēmums 34 131 EUR  EZF projekta „Gaigalavas pagasta 

sporta aktivitāšu pilnveidošana” realizācijai. Kopā šā projekta realizācijai pieprasīts aizņēmums 

98 178 EUR. Atlikušo nesaņemto aizņēmuma summu 64 048 EUR plānots saņemt 2014.gadā 

atbilstoši objektā paveiktajiem darbiem. Aizņēmuma atmaksas termiņš ir 20.10.2018. 

1.attēls 

 
1.attēls.Gaigalavas pagasta pārvaldes ieņēmumi 2013.-2014.g.,EUR 

 

  2.tabula 

GAIGALAVAS PAGASTA PĀRVALDES PAMATBUDŽETA IZDEVUMI PA 

FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 2013-2014.GADS 

KLASIFI-

KĀCIJAS 

KODS 

RĀDĪTĀJU 

NOSAUKUMS 

2013.gada 

izpilde,        

EUR 

2014.gada 

plāns,        

EUR 

Izmaiņas, 

EUR 

(+/-) 

 

Īpatsvars 

2014.gadā,% 

 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 100 708 87 422 - 13 286 15 

04.000 Ekonomiskā darbība 67 993 77 037 + 9044 13,2 

06.000 
Teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 
12 444 24 946 + 12 502 4,2 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 95 323 97 833 +2 510 16,7 

09.000 Izglītība 153 600 208 261 +54 661 35,8 

10.000 Sociālā aizsardzība 2 075 4 340 +2 265 0.7 

 IZDEVUMI KOPĀ: 432 143 499 839 +67 696 - 

 AIZĽĒMUMA ATMAKSA 153 515 83 917 -69 598 14,4 

 PAVISAM KOPĀ: 585 658 583 756 -1902 100.0 

       

2.tabulā uzrādītajos Vispārējos valdības dienestos ir iekļauti izdevumi izpildvaras 

institūcijai, pašvaldības budžetu iekšējā valsts parāda darījumi, t.i., procentu maksājumi par 
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saņemto aizņēmumu. Valdības dienestu izmaksas uz 1 iedzīvotāju 2013.gadā sastādīja 99.1 

EUR.  

      Ekonomiskajā darbībā ir iekļauti izdevumi darba praktizēšanas pasākumiem, Ūdens 

tūrisma centra „Bāka” uzturēšanai un biedru naudas maksājumi mikrouzņēmēju atbalstam. 

Pieauguma izmaiņas izdevumos 2014.gadā salīdzinot ar 2013.gada izpildi ietekmē atalgojuma 

palielinājums un plānoto izdevumu pieaugums bezdarbnieku stipendijām. 

     Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanā iekļauti izdevumi komunālās saimniecības 

uzturēšanai. Pieauguma izmaiņas izdevumos 2014.gadā salīdzinot ar 2013.gada izpildi ietekmē 

atalgojuma pieaugums un divu amata vienību (sētnieks un autobusa vadītājs) pārnešana no 

vadības dienestu sadaļas.      

     Atpūtā un kultūrā iekļauti izdevumi sabiedriskā aktivitāšu centra Strūžānu skola” 

uzturēšanai, Gaigalavas un Vecstružānu bibliotēku uzturēšanai, trenažieru zāles uzturēšanai, 

kultūras nama uzturēšanai un izdevumi līdzfinansējumiem biedrībām projektu realizēšanai. 

Pieauguma izmaiņas 2014.gadā salīdzinot ar 2013.gada izpildi ietekmē atalgojuma izmaiņas. 

2013.gadā kultūras nama izdevumos iekļautas ELFLA projekta ”Gaigalavas saieta nama telpu 

vienkāršotā rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana ”2.posma pabeigšanas izmaksas EUR 

12 084 apmērā. 

     Izglītībā ir iekļauti izdevumi Gaigalavas pamatskolas uzturēšanai, Gaigalavas 

pirmsskolas izglītības iestādes uzturēšanai, izdevumi skolēnu pārvadājumiem uz Dricānu 

vidusskolu, kā arī izdevumi EZF projekta „Gaigalavas pagasta sporta aktivitāšu pilnveidošana” 

realizācijai, t.i., Gaigalavas pamatskolas sporta laukuma izveidei. Būtiskākās izmaiņas izglītības 

izdevumos ietekmē sporta laukuma izveide projekta ietvaros. 2014.gadā šī projekta pabeigšanai 

plānoti izdevumi EUR 75 125 apmērā, bet 2013.gadā šim mērķim tika izlietoti 34 131 EUR.  

     Sociālajā dienestā iekļauti izdevumi Gaigalavas bāriņtiesas un sociālā dienesta 

uzturēšanai. Pieauguma izmaiņas 2014.gadā salīdzinot ar 2013.gadu ietekmē tas, ka 2014.gadā 

tika pārkārtoti plānotie izdevumi sociālajam dienestam, pārceļot izdevumus no pārvaldes 

dienesta. 2014.gada plāns salīdzinot ar 2013.gadu ir lielāks arī sakarā ar bāriņtiesas plānoto 

līdzekļu neizlietošanu 2013.gadā un kuri tiek pārcelti un ieplānoti 2014.gadā.    

     2012.gadā tika saņemts aizņēmums 196 356 EUR ELFLA projekta ”Gaigalavas saieta 

nama telpu vienkāršotā rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana ”1.un 2.posma realizācijai at 

atmaksas termiņu līdz 20.03.2015. Pēc šā projekta 1.un 2.posma noslēgšanās no Lauku atbalsta 

dienesta tika saņemts publiskais finansējums 129 402 EUR  un līdz ar to 2013.gadā tika 

atmaksāts aizņēmums   153 515 EUR, t.skaitā no pagasta pārvaldes līdzekļiem tika  atmaksāts 

24 113 EUR.  2014.gadā plānots atmaksāt aizņēmumu pēc EZF projekta „Gaigalavas pagasta 

sporta aktivitāšu pilnveidošana” pabeigšanas EUR 52 917 apmērā, t.i. Lauku atbalsta dienesta 

piešķirtā publiskā  finansējuma daļa, kā arī 2014.gadā segt aizņēmumu ELFLA projekta 

”Gaigalavas saieta nama telpu vienkāršotā rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana 

”realizācijai 31 000 EUR. 
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2.attēls 
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2.attēls.Gaigalavas pagasta pārvaldes pamatbudžeta izdevumi pa funkcionālajām kategorijām 

2013.-2014.gads,EUR 

Īpatsvars 2014.gadā,%
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3.tabula 

GAIGALAVAS PAGASTA PĀRVALDES PAMATBUDŽETA  IZDEVUMI PA 

EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM 2013.-2014.GADS 

KLASIFI

KĀ-CIJAS 

KODS 

RĀDĪTĀJU 

NOSAUKUMS 2013.gada 

izpilde,        

EUR 

2014.gada 

plāns,        

EUR 

Izmaiņas, 

EUR 

(+/-) 

Īpatsvars 

2014.gadā, 

% 

 

 

1100 Atalgojums 167 937 181 970 +14 033 31,2 

1200 

Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas  

45 536 48 909 +3 373 8,4 

2100 

Mācību, darba un dienesta 

komandējumi, dienesta, darba 

braucieni 

225 268 +43 0,1 

2200 Pakalpojumi 52 663 61 869 +9 206 10,6 

2300 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs 

74 521 82 589 +8 068 14,1 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 1 528 1444 -84 0,2 

2500 

Budžeta iestāžu nodokļu, 

nodevu un naudas sodu 

maksājumi 

679 541 -138 0,1 

3200 

Subsīdijas un dotācijas 

komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem un fiziskām 

personām 

 

3763 4 170 +407 0,7 

4300 Pārējie procentu maksājumi 1  610 1 992 +382 0,3 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 276 0 -276 0 

5200 Pamatlīdzekļi 50 973 82 009 +31 036 14.1 

6200 
Pensijas un sociālie pabalsti 

naudā 
32 432 34 078 +1 646 5,8 

          IZDEVUMI KOPĀ: 432 143 499 839 +67 696 85,6 

 AIZĽĒMUMA ATMAKSA 153 515 83 917 -69  598 14,4 

 PAVISAM KOPĀ: 585 658 583 756 -1 902 100,0 

3.tabulā uzrādītais atalgojuma palielinājums saistīts ar minimālās algas palielinājumu, kā 

sakarā tika palielinātas algas visiem darbiniekiem. Ar 2014.gadu tika iekļauta jauna štatu vienība 

kultūras namam - kapelas vadītājs ar 0.2 likmi, bet samazināta likme mežsaimniecības tehniķim 

no 1.0 likmes uz 0,5 likmi, sakarā ar darba apjoma samazināšanos. Atalgojums 2014.gadā, 

atskaitot 2013.gadā maksāto prēmiju izmaksas 7430 EUR,  salīdzinot ar 2013.gadu ir pieaudzis 

par 11 %. Atlīdzības izmaksas uz 1 iedzīvotāju 2013.gadā sastādīja 210 EUR. 
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3.attēls 

 

 

3.attēls.Gaigalavas pagasta pārvaldes atalgojuma izmaksas  

2013.- 2014.gads,EUR 

 

   Pakalpojumu izmaksu palielinājums 2014.gadā salīdzinājumā ar 2013.gadu ir lielāks 

sakarā ar ieplānotajiem izdevumiem pakalpojumu apmaksā par Gaigalavas pamatskolas malkas 

šķūņa remontu, t.i. 2014.gadā šim mērķim  ieplānots 2846 EUR, ieplānoti izdevumi 

zemesgrāmatas kārtošanai Valsts zemes dienestā- 1680 EUR, sistēmas „e-klase” uzturēšanai 

Gaigalavas pamatskolai- 414 EUR, Gaigalavas pamatskolas jubilejas pasākuma organizēšanai- 

711 EUR u.c.pakalpojumu apmaksa. 

     Krājumu, materiālu, energoresursu, inventāra iegādes izdevumi 2014.gadā salīdzinot ar 

2013.gadu ir lielāki sakarā ar plānoto materiālu iegādi Gaigalavas pamatskolas šķūņa remontam  

EUR 2846 apmērā, vārtu iegāde uzstādīšanai skolas teritorijā- 711 EUR, materiāli skolas klašu 

grīdu nomaiņai- 967 EUR, garderobes skapji Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādei- 996 

EUR, mēbeles Gaigalavas pamatskolas angļu valodas kabinetam, direktora kabinetam, 

sākumskolas kabinetam- 1990 EUR, āra soliņu iegāde kultūras namam- 854 EUR u.c.materiālu 

iegāde. 

2013.gadā biedrībām ir maksāti sekojoši līdzfinansējumi projektu realizācijai: 

Jauniešu biedrībai”Aktīvisti”, projekts „Hokeja inventāra iegāde”- 57 EUR; 

Jauniešu biedrībai „Aktīvisti”, projekts „Sporta un atpūtas aktivitāšu dažādošana 

Strūžānu ciemā”- 707 EUR; 

Biedrībai”Lubāna vilnis”, projekts „Ziemas sporta inventāra iegāde”- 432 EUR; 

Lauku iedzīvotāju atbalsta biedrībai ”Svētenis”, projekts „Bērnu rotaļu laukuma 

aprīkojuma iegāde”- 2030 EUR. 

 2014.gadā plānoti līdzfinansējumi biedrībām sekojošām aktivitātēm: 

 1) Biedrībai "Radītprieks", projekts "Jauniešu centra izveide un telpu labiekārtošana 

Gaigalavas pagastā"- 597 EUR; 
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 2) Biedrībai "Lubāna vilnis", projekts "Niedru pļaujmašīnas iegāde niedru  

izpļaušanai un ūdens kvalitātes uzlabošanai Gaigalavas pagasta teritorijā esošajos 

Kvāpānu dīķos un Lubāna ezerā”- 2775 EUR; 

 

3) Lauku iedzīvotāju atbalsta biedrībai „Svētenis”, projekts ”Ģimeņu klubiņa izveide 

Gaigalavas pagastā”- 798 EUR. 

 

    Palielinājums EKK 4300 2014.gadā saistīts ar procentu maksājumiem  2013.gadā 

saņemtajai aizņēmuma daļai, kā arī  aizņēmuma daļai, kas plānota saņemt 2014.gadā. 

     No nemateriālajiem ieguldījumiem  2013.gadā ir izlietoti līdzekļi zemes nomas 

programma iegādei. 2014.gadā  šiem mērķiem izdevumi netiek plānoti. 

    Palielinājums EKK5200 saistīts ar projekta „Gaigalavas pagasta sporta aktivitāšu 

pilnveidošana” izmaksām. 2014.gadā šim mērķim paredzēts  iztērēt 75 125 EUR. 

 2014.gadā no pamatlīdzekļiem par kopējo summu 6884 EUR plānots iegādāties: 

     1)Gaigalavas pamatskolai-projektori 2 gb., dators 1gb. par kopējo summu 1716 EUR un 

grāmatas par 626 EUR; 

    2)Sabiedriskajam aktivitāšu centram „Strūžānu skola”-ledusskapis, trimmeris un dators 

par kopējo summu 1148 EUR; 

    3) Gaigalavas bibliotēkai- grāmatas par 854 EUR; 

     4)Vecstružānu bibliotēkai- grāmatas par 783 EUR; 

     5)ŪTC”Bāka”- trimmeris par 498 EUR; 

     6)Bāriņtiesa- metāla skapis par 263 EUR; 

     7)Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādei- portatīvais dators, izdales galds virtuvē par 

996 EUR. 

     2013.gadā  par kopējo summu 4758 EUR tika iegādāti sekojoši pamatlīdzekļi: 

    1)Gaigalavas pamatskolai- dators, projektors par 885 EUR, grāmatas par 298 EUR; 

   2)Gaigalavas pirmsskolas iestādei-sekcija par 303 EUR; 

   3)ŪTC”Bāka”-zāles pļāvējs par 406 EUR; 

    4)Sabiedriskajam aktivitāšu centram ”Strūžānu skola”- sintezators par 514 EUR; 

    5)Kultūras namam- portatīvais dators par 805 EUR; 

    6)Gaigalavas bibliotēkai- grāmata par 791 EUR; 

    7)Vecstružānu bibliotēkai- grāmatas par 756 EUR. 

3.tabulas EKK6200 uzrādītas bezdarbnieku stipendijas, kuras tika maksātas 

bezdarbniekiem par iesaistīšanos darba praktizēšanas pasākumos. 2014.gadā salīdzinot ar 

2013.gada izpildi plānots par EUR 1646 vairāk. 
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4.tabula 

GAIGALAVAS PAGASTA PĀRVALDES SPECIALĀ BUDŽETA IEĽĒMUMI 

2013.-2014.GADS 

IEĽĒMUMU NOSAUKUMS 2013.gada 

izpilde, 

 EUR 

2014.gada 

plāns, 

 EUR 

Izmaiľas, 

EUR 

(+/-) 

 

Nenodokļu ieľēmumi 1 0 -1 

Pašvaldību budžeta iestāžu 

procentu ieņēmumi par kontu 

atlikumiem Valsts kasē vai 

kredītiestādēs 

1 0 -1 

Transferti 21 776 30 058 + 8 282 

Pašvaldību  saņemtie transferti no 

valsts budžeta 

21 776 30 058 +8 282 

IEĽĒMUMI KOPĀ: 21 777 30 058 +8 281 

NAUDAS LĪDZEKĻU 

ATLIKUMS GADA SĀKUMĀ 

3 739 3 503 -236 

 

    4.tabulā no uzrādītajiem  transfertiem 2013.gadā saņemti 21640 EUR pašvaldības ceļu 

uzturēšanai un 135 EUR vides aizsardzības pasākumiem, t.i., kaitīgo un bīstamo atkritumu 

nodošanai. 2014.gadā salīdzinot ar 2013.gadu plānots saņemt par EUR 8282 vairāk. No 

2014.gadā plānotajiem transfertiem  ceļu uzturēšanai paredzēti 27 924 EUR, vides aizsardzības 

pasākumiem- 2134 EUR. 

5.tabula 

GAIGALAVAS PAGASTA PĀRVALDES SPECĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI PA 

FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 2013-2014.GADS 

KLASIFIKĀCIJAS 

KODS 

RĀDĪTĀJU 

NOSAUKUMS 

2013.gada 

izpilde,        

EUR 

2014.gada 

plāns,        

EUR 

Izmaiņas, 

EUR 

(+/-) 

04.000 Ekonomiskā darbība 21 878 31 427 +9 549 

05.000 Vides aizsardzība 135 2 134 +1 999 

 IZDEVUMI KOPĀ: 22 013 33 561 +11 548 

     Ekonomiskajā darbībā 2014.gadā izdevumi pieaug sakarā ar transfertu palielinājumu 

pašvaldības ceļu uzturēšanai. 

    Vides aizsardzības pasākumiem izdevumi 2014.gadā tiek palielināti sakarā ar dabas 

resursu nodokļa uzkrājumiem Rēzeknes novada speciālajā budžetā vairāku gadu garumā, kuri 

tiek novirzīti atbilstoši pagasta pārvaldes veiktajiem dabas resursa nodokļa maksājumiem un 

paredzēti tikai vides aizsardzības pasākumiem. 
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6.tabula 

GAIGALAVAS PAGASTA PĀRVALDES SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI PA 

EKONOMISKAJĀM KATEGORIJĀM 2013.-2014.GADS 

KLASIFIKĀ-

CIJAS 

KODS 

RĀDĪTĀJU 

NOSAUKUMS 

2013.gada 

izpilde,        

EUR 

2014.gada 

plāns,        

EUR 

Izmaiņas, 

EUR 

(+/-) 

1100 Atalgojums 790 1423 +633 

1200 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas  
191 336 +145 

2200 Pakalpojumi 20 764 30 095 +9 331 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs 
268 1 707 +1 439 

 IZDEVUMI KOPĀ: 22 013 33 561 +11 548 

6.tabulā uzrādītajā atalgojumā iekļauti izdevumi par ceļmalu uzkopšanas darbiem, t.i., 

krūmu izciršana ceļa malās uz pašvaldības ceļiem, kur ar fiziskām personām tiek noslēgts darba 

līgums uz konkrēta darba izpildi.  

    Pakalpojumu izdevumu pieaugums 2014.gadā salīdzinot ar 2013.gadu palielināts sakarā 

ar transfertu palielinājumu. Papildus piešķirtie līdzekļi tiek plānoti autoceļu un ielu pārvaldīšanai 

un uzturēšanai, t.i., pašvaldības ceļu greiderēšanai, ceļu attīrīšanai no sniega, ceļmalu pļaušanas 

darbiem, ceļu remontdarbiem u.c 

 

 

 

Gaigalavas pagasta pārvaldes vadītājs                                                       V.Vabals 
 

 

V.Dundeniece, 64644537 

vija.dundeniece@gaigalava.lv 

 


