
 

 

    LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 
 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 

Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts:  pasts@lubana.lv 
 

APSTIPRINĀTI 

ar 29.10.2015. Lubānas novada pašvaldības 

domes lēmumu, protokols Nr.15,14.§ 

 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr.15 

Lubānā 

2015.gada 29.oktobrī          
 

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” 16.panta 1.punktu  

 

             

PAMATBUDŽETS         EUR 
          

1.Palielināt ieņēmumu plānu par       +120 363 
 

18.600.ieņ.kods valsts budžeta transferti pedagogu atlīdzībai sept.-dec.   +112 560 

18.600.ieņ.kods VARAM transferts vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei  +5 628 

18.600.ieņ.kods Labklājības ministrijas transferts asistentu pakalpojumi 

personām ar invaliditāti         + 2 175 

 

2.Samazināt izdevumu plānu novirzot līdzekļus uz citām valdības funkcijām: -5 295 
 

08.230.Meirānu Tautas nams        -4 900 

   

5200.EKK pamatlīdzekļi 

Saimniecības palīgēkas- malkas šķūņa būvniecība (atlikta sakarā 

divas reizes lielākām izmaksām nekā plānots) 

 

01.890.Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem      -395 

   

2200.EKK pakalpojumu apmaksa    

apbedīšanas pabalsts Lubānas mākslas skolas darbiniekam 

 

3.Palielināt izdevumu plānu par       +134 281 
 

3.1. no ieņēmumu plāna palielinājuma       +120 363 

  

Pedagogu atlīdzībai sept.-dec. 112 560 EUR: 

09.210.Lubānas vidusskola        +80 476 

1100.EKK atalgojums         +65 115 

1200.EKK darba devēja soc.apdroš. maksājumi      +15 361 

 

09.210.Meirānu Kalpaka pamatskola       +23 614 

1100.EKK atalgojums         +19 107 

1200.EKK darba devēja soc.apdroš. maksājumi      +4 507 
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09.110. Pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķīši”     +8 470 

1100.EKK atalgojums         +6 853 

1200.EKK darba devēja soc.apdroš. maksājumi      +1 617 

 

Citām valdības funkcijām 7 803 EUR: 

 

01.600. Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs   +5 628 

1100.EKK atalgojums         +1 214 

1200.EKK darba devēja soc. apdrošināšanas maksājumi      +386 

2200.EKK pakalpojumu apmaksa       +261 

2300.EKK krājumi, materiāli, energoresursi      +485 

5200.EKK pamatlīdzekļi        +2 709 

7200.EKK transferti valsts budžetam        +573 

(neizlietoto līdzekļu atmaksa) 

 

10.120. Asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti    +2 175 

1100.EKK atalgojums         +1 760 

1200.EKK darba devēja soc. apdrošināšanas maksājumi      +415 

 

3.2.no izdevumu plāna samazinājuma       +5 295 

 

06.300.Ūdenssaimniecība        +4 900 

5200.EKK pamatlīdzekļi 

Ūdens sagatavošanas un padeves iekārtu izbūve 

Meirānu ciemā (papildus budžeta plānam 30 000 EUR) 

 

No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem +395 EUR 

09.510.Lubānas mākslas skola        +395 

    

1200.EKK darba devēja soc. apdrošināšanas maksājumi un 

pabalsti -apbedīšanas pabalsts saskaņā ar Nolikumu par darba 

samaksu un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā 

 

3.3.no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem     +8 623 

 

01.110.Pašvaldības dome un administrācija      +509 

7200.EKK pašvaldību transferti 

Madonas novada pašvaldībai par transporta pakalpojumiem 

Pašvaldības pārstāvju vizīte Kulēnā Francijā   

 

04.510.Transporta būvju uzturēšana       +850 

5200.EKK pamatlīdzekļi 

papildus finansējums autobusu pieturas atjaunošanai Lubānā 

(24.09.2015. protokols Nr. 14 13.§.) 

 

06.200.Teritorijas uzturēšana un attīstība      +5 785 

   

Līdz gada beigām divi palīgstrādnieki 6,5 mēneši x 360 EUR 

1100.EKK atalgojums         +4 680 

1200.EKK darba devēja soc. apdrošināšanas maksājumi  +1 105 

 

06.200.Teritorijas plānošana        +1 479 

   

Lokālplānojums pilsētas dienvidu daļai un robežu apraksts     +1 439 

5100.EKK nemateriālie ieguldījumi 

2200.EKK pakalpojumu apmaksa          +40 

 



 

 

3.4.no finansēšanas (Valsts kases aizdevuma saņemšana)     +50 000 

04.510.Transporta būvju uzturēšana       +50 000 

5200.EKK pamatlīdzekļi  
Parka, Stacijas, Baložu, Oskara Kalpaka ielas asfalta segums un gājēju celiņi 
 

 

4.veikt grozījumus iestādes tāmes ietvaros atbilstoši ekonomisko kategoriju 

klasifikācijas kodiem 
 
Iestāde, valdības funkcijas 

kods 

Izdevumu veids, 

KK 

Grozījumi 

+/- 

EUR 

Piezīmes 

08.210. Lubānas bibliotēka 2200.EKK 

pakalpojumu apmaksa 
-770 Līdzekļu ekonomija pasākumiem 

sakarā ar VKKF piešķirto finansējumu 
2300.EKK krājumi, 

materiāli, 

energoresursi 

+770 Galdi un krēsli lasītavā 

 

 

5.Finansēšana 50 000 EUR 

5.1.F40 32 22 10  ilgtermiņa aizņēmums no Valsts kases    +181 319 

projekta “Ielu un ietvju seguma atjaunošana Lubānā” īstenošanai   +50 000 

projekta “SIA “Lubānas KP” pamatkapitāla palielināšanai KF projekta 

(NR.3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/006) “Lubānas ūdenssaimniecības 

Attīstības II kārta” īstenošanai”       +131 319 

 

5.2.F55 01 00 13 SIA “Lubānas KP” kapitāla daļu iegāde   +131 319 

 

 

 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs     Tālis Salenieks 

 

 

 

 

 


