
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11 
 

„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 2.punktu un 

 46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

 16.panta pirmo daļu 

 

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā: 

Apstiprināt pašvaldības pamatbudžetu 2019.gadam ieņēmumos 2 576 031 euro saskaņā ar 

1.pielikumu. 

2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:  

Apstiprināt pašvaldības pamatbudžetu 2019.gadam izdevumos 3 300 409 euro saskaņā 

ar 2.pielikumu un 3.pielikumu.  

3. Izteikt 2.pielikuma sadaļas jaunā redakcijā:  

3.1. EKONOMISKĀ DARBĪBA:  

3.1.1. valdības funkcija 04.510. “Autotransporta būvju uzturēšana, 

būvniecība” skaitli 435 296 euro aizstāt ar skaitli 448 691 euro; 

3.1.2. valdības funkcija 04.900. “Atbalsts uzņēmējdarbībai” skaitli 8 200 

euro aizstāt ar skaitli 2 344 euro; 

3.2. KULTŪRA:  

3.2.1. valdības funkcija 08.610. “Jauniešu centrs” skaitli 13 474 euro aizstāt 

ar skaitli 13 774 euro; 

3.2.2. valdības funkcija 08.400. “Atbalsta pasākumi biedrībām un 

nodibinājumiem” skaitli 4 000 euro aizstāt ar skaitli 9 856 euro. 

3.3. IZGLĪTĪBA:  

3.3.1. valdības funkcija 09.210. “Lubānas vidusskola”  skaitli 541 686 euro 

aizstāt ar skaitli 548 304 euro; 

3.3.2. valdības funkcija 09.210. “Meirānu Kalpaka pamatskola”  skaitli 

225 297 euro aizstāt ar skaitli 227 258 euro. 

3.4. SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA: valdības funkcija 10.910. “Sociālais dienests”  

skaitli 75 542 euro aizstāt ar skaitli 79 885 euro 

4. “Līdzekļu atlikums gada beigās” 88 895 euro. 

5. Izteikt 3.pielikumu jaunā redakcijā. 

6. Pielikumā Saistošie noteikumi. 

 

SĒDES VADĪTĀJS       T.Salenieks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skaidrojumi  

26.09.2019. SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM Nr…..  

par grozījumiem Lubānas novada pašvaldības 2019.gada budžetā 

(apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības 26.09.2019. domes lēmumu, protokols Nr……...§.)                          
 

1.PAMATBUDŽETS                                                          EUR 

 

1.1.Palielināt ieņēmumu plānu par      12 922 

t.sk.: 

18.600.ieņēmumu kods Kultūras ministrijas transferti  1 519 

programmai “Latvijas skolas soma” 

18.600.ieņēmumu kods Labklājības ministrijas transferti 

Eiropas SF projektam “Profesionāla sociālā darba attīstība 4 343 

pašvaldībās”  

18.600.ieņēmumu kods Izglītības kvalitātes valsts dienesta  

transferti programmai “Atbalsts priekšlaicīgas mācību   7 060 

pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) 

 

1.2.Palielināt izdevumu plānu par      26 617 

t.sk.: 

1.2.1. no ieņēmumu plāna palielinājuma    12 922 
programma “Latvijas skolas soma”, t.sk.: 

09.210.Lubānas vidusskola     1 326 

2200.EKK pakalpojumu apmaksa    

 

09.210.Meirānu Kalpaka pamatskola     193 
2200.EKK pakalpojumu apmaksa   

  

projekts “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās   

10.910.Sociālais dienests        4 343 
1100.EKK atalgojums      3 188 

1200.EKK darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas 768 

2100.KK komandējumu izdevumi    387 

 

programma “PuMPuRS”, t.sk.: 

09.210.Lubānas vidusskola     5 292 
1100.EKK atalgojums      4 265 

1200.EKK darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas 1 027 

 

09.210.Meirānu Kalpaka pamatskola     1 768 
1100.EKK atalgojums      1 425 

1200.EKK darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas 343 

 

1.2.2.no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem)  līdzekļiem  13 695 

    

04.510. Autotransporta būvju uzturēšana, būvniecība  13 395   

5200.EKK pamatlīdzekļi      
autoceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši posma 1.000-1.750  

grants seguma atjaunošana 

 

08.610.Jauniešu centrs       300 

5200.EKK pamatlīdzekļi 
indukcijas plīts virsma   

 

1.3.grozījumi valdības funkciju ietvaros 

04.900.Atbalsts uzņēmējdarbībai      -5 856 
3200.EKK pašvaldības dotācijas      

 

08.400.Atbalsts kultūras, sporta u.c. biedrībām un nodibinājumiem +5 856 
3200.EKK pašvaldības dotācijas      

 



1.4.grozījumi iestāžu tāmes ietvaros atbilstoši ekonomisko kategoriju klasifikācijas kodiem 

 
Iestāde, valdības funkcijas 

kods 

Izdevumu veids, KK Grozījumi 

+/- 

EUR 

Piezīmes 

01.600.Klientu atkalpošanas 

centrs 

1100.KK atalgojums -669 Algu fonda ekonomija 
Personāla atlases firmas pakalpojumi 

2200.KK pakalpojumi +242 
2300.KK krājumi, 

materiāli, energoresursi 
+427 Inventāra iegādei: 194 eiro printeris; 131 eiro 

monitors; 102 eiro biroja krēsls 

04.510.Autotransporta 

būvju uzturēšana, 

būvniecība 

2200.KK pakalpojumi -20 Ceļu uzturēšanas pakalpojumi 

2300.KK krājumi, 

materiāli, energoresursi 
+20 Degviela ceļu apsekošanai 

08.230.Lubānas estrāde 2200.KK pakalpojumi +690 435 eiro elektroenerģija; 225 eiro atkritumu 

izvešana un 30 eiro koka margu remonts  

2300.KK krājumi, 

materiāli, energoresursi 
-690 Remontmateriāli skatuves grīdas un jumta 

remontam 

04.210.Lauksaimniecība 5200.KK pamatlīdzekļi -76 Meliorācijas grāvja Indrānu pag. atjaunošana 

2200.KK pakalpojumi +76 Aizņēmumu apkalpošanas maksa 

08.290.Lubānas Kultūras 

nams 

5200.KK pamatlīdzekļi -166 Datortehnika un skaņu aparatūra 

5100.KK nemateriālie 

ieguldījumi 
+166 Divas licences prezentācijas un video veidošanas 

un apstrādes datorprogrammām 

06.200.Teritorijas 

uzturēšana un attīstība 

2200.KK pakalpojumi -1 627 Teritorijas uzturēšanas darbi 

5200.KK pamatlīdzekļi +1 627 Publiskās tualetes kabīnes uzstādīšana 

09.210.Meirānu Kalpaka 

pamatskola 

2200.KK pakalpojumi -730 

NORDPLUS projekta “Darbojies šodien-noderēs 

rīt” aktivitātes 

2100.KK komandējumu 

izdevumi 
+562 

2300.KK krājumi, 

materiāli, energoresursi 
+168 

09.210.Lubānas vidusskola 2200.KK pakalpojumi -632 Zēnu mājturības kabineta grīdas remonta faktisko 

izmaksu samazinājums 

2300.KK krājumi, 

materiāli, energoresursi 
+632 Inventāra-metāla garderobes skapīšu zēnu dušās 

iegādei 8 gab. x 79 eiro=632 eiro 

 

 

Sagatavoja galvenā grāmatvede Ingrīda Logina 
 

 

 

 


