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APSTIPRINĀTI
ar 24.09.2015. Lubānas novada pašvaldības
domes lēmumu, protokols Nr.14,7.§
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14
Lubānā
.
Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””.
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 21.pantu

Sakarā ar transfertu saņemšanu nodarbinātības pasākumiem un ārvalstu finansējumu
NORDPLUS projektam Meirānu Kalpaka pamatskolā, papildus finansējuma no pašvaldības
budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem nepieciešamību ārvalstu komandējuma izdevumu
apmaksai, dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai Meirānu Kalpaka pamatskolā un
līdzfinansējumam biedrības „No sirds uz sirdi” projektam, kā arī nepieciešamību veikt grozījumus
iestāžu ieņēmumu/izdevumu tāmēs atbilstoši valdības funkciju un ekonomiskās klasifikācijas kodiem,

ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 21.09.2015.(protokols Nr.11,8.§) pozitīvo atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot:
PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Lana Kunce, Rudīte
Kolāte, Laila Ozoliņa), ATTURAS – nav, PRET - nav,
nolemj:
veikt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības
konsolidēto budžetu”:
EUR
1.PAMATBUDŽETS

1.1.Palielināt ieņēmumu plānu par

+21 376

18.600.ieņ.kods Nodarbinātības valsts aģentūras transferti:
nodarbinātības pasākumiem
21.100.ieņ.kods ārvalstu finanšu palīdzība- finansējums Meirānu
Kalpaka pamatskolai NORDPLUS projekta aktivitātēm

+4 000
+17 376

1.2.Samazināt izdevumu plānu novirzot līdzekļus uz citām valdības funkcijām:
06.200.Teritorijas uzturēšana un attīstība
2300.EKK krājumi, materiāli, energoresursi
Iedzīvotāju neformālās grupas „Lubānieši”
(kontaktpersona I.Peilāne) iniciatīvas projekti privātajā
infrastruktūrā

1.3.Palielināt izdevumu plānu par

-753

-753

+25 624

1.3.1. no ieņēmumu plāna palielinājuma

+21 376

04.120.Nodarbinātības pasākumi
1100.EKK atalgojums
6000.EKK pabalsti un kompensācijas

+4 000
+513
+3 487

09.210.Meirānu Kalpaka pamatskola
+17 376
NORDPLUS Jauniešu mobilitātes projekts „Mežs – atpūtai”
2100.EKK komandējumu izdevumi
+3 410
2200.EKK pakalpojumu apmaksa
+13 966

1.3.2.no izdevumu plāna samazinājuma citās valdības funkcijās
08.400.Atbalsta pasākumi kultūrai, atpūtai un sportam
3200.EKK subsīdijas un dotācijas
Iedzīvotāju neformālās grupas „Lubānieši”
(kontaktpersona I.Peilāne) iniciatīvas projekti privātajā
infrastruktūrā

+753

+753

1.3.3.no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem
01.110.Pašvaldības dome un administrācija
2100.EKK ārvalstu komandējumi
Pašvaldības pārstāvju vizīte Kulēnā Francijā
dienas nauda divām personām
viesnīcu pakalpojumi

+3 495
+1 639

+1 277, t.sk..:
+935
+342

7200.EKK pašvaldību transferti
Madonas novada pašvaldībai par Vaijes delegācijas
uzņemšanu

+362

09.210.Meirānu Kalpaka pamatskola
2200.EKK pakalpojumu apmaksa
dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumiem

+1 680

09.510.Pārējie izglītības pasākumi, t.sk. atbalsts biedrībām un
nodibinājumiem
+176
3200.EKK dotācijas un subsīdijas
Biedrībai „No sirds uz sirdi”
Latvijas Kopienu iniciatīvas fonda atbalstītā projekta līdzfinansējums
(atbalstīts domes sēdē 28.08.2014. protokols Nr.8 22.§.)

1.4.veikt grozījumus iestādes tāmes ietvaros atbilstoši ekonomisko kategoriju
klasifikācijas kodiem
Iestāde, valdības funkcijas
kods
09.110.
Pirmsskolas
izglītības iestāde „Rūķīši”

Izdevumu veids, KK
materiāli,

2300.EKK
krājumi,
energoresursi
5200.KK pamatlīdzekļi

Grozījumi
+/EUR
-1 064
+1 064
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Piezīmes
Iegādātās
klasificējamas
pamatlīdzekļi

mēbeles
kā

2.SPECIĀLAIS BUDŽETS

veikt grozījumus iestādes tāmes ietvaros atbilstoši ekonomisko kategoriju klasifikācijas
kodiem
Iestāde, valdības funkcijas
kods
04.510. Transporta būvju
uzturēšana un būvniecība

Izdevumu veids, KK
5200.KK pamatlīdzekļi
2200.EKK pakalpojumu apmaksa

Lubānas novada domes priekšsēdētājs

Grozījumi
+/EUR
+2 203
-2 203

Piezīmes
papilddarbi Baložu ielā
1 767 EUR un
Parka-Stacijas
ielas
krustojumā 436 EUR

Tālis Salenieks
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