
PROJEKTS 

Pielikums Nr.  

Lubānas novada domes sēdei 

29.12.2015. protokols Nr.17, 6. §.  
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr. 18 
Lubānā 

 

2015.gada 29.decembrī 

          

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  

“Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu 

 

 

PAMATBUDŽETĀ 

 

1.palielināt ieņēmumu plānu par       +5 080 
 

18.620.ieņēmumu kods-valsts budžeta transferti 1.-3.klases skolēnu ēdināšanai +5 080 
Lubānas vidusskolai   +4 464 

Meirānu Kalpaka pamatskolai  +616 

 

2.samazināt izdevumu plānu par       -1 722 
 

06.200. Teritorijas uzturēšana un attīstība      -1 719 

uz valdības funkciju 06.100.mājokļu uzturēšana (pašvaldības dzīvokļu centrālapkurei un 

remontam)     

2200.KK pakalpojumu apmaksa- teritorijas uzturēšanas pakalpojumi   

 

08.400. Pārējie sporta atpūtas, kultūras un reliģijas pakalpojumi   -3 
2300.KK krājumi, materiāli, energoresursi 
uz valdības funkciju 08.400 (skolēnu dziesmu un deju svētku  

noslēguma koncertu biļešu piegādes izmaksām) 

 

3.palielināt izdevumu plānu par       + 4 454 

 
no ieņēmumu plāna palielinājuma      + 2 732 

 

09.210. Lubānas vidusskola 
2300.KK krājumi, materiāli, energoresursi: 1.-4.klases skolēnu ēdināšana   +2 116 

 

09.210. Meirānu Kalpaka pamatskola 
2300.KK krājumi, materiāli, energoresursi: 1.-4.klases skolēnu ēdināšana   +616 

 

no izdevumu plāna samazinājuma      +1 722 

 

06.100. Mājokļu uzturēšana un attīstība      +1 719 

(no valdības funkcijas 06.200. teritorijas uzturēšana un attīstība) 

2200.KK pakalpojumu apmaksa (pašvaldības dzīvokļu centrālapkure)  +1 658 
2300.KK krājumi, materiāli, energoresursi (Ozolu 14-43 u.c.)   +61 

 
08.290. Pārējā citur neklasificētā kultūra 

(no valdības funkcijas 08.400. pārējie sporta, atpūtas, kultūras u.c. pakalpojumi) 

6000.KK pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas īstenošana 

(skolēnu dziesmu un deju svētku noslēguma koncertu biļešu piegādes izmaksas)  +3   

 

 

4.veikt grozījumus iestādes tāmes ietvaros atbilstoši ekonomisko kategoriju klasifikācijas kodiem 

 
Iestāde, valdības funkcijas 

kods 

Izdevumu veids, KK Grozījumi 

+/- 

EUR 

Piezīmes 

04.700.Tūrisma un 

kultūrvēsturiskā 

1100.KK atalgojums +150 Naudas balva  

1200.KK darba devēja valsts sociālās +35 



mantojuma centrs apdrošināšanas obligātās iemaksas  

2200.KK pakalpojumu apmaksa -185  

07.210. Meirānu feldšeru- 

vecmāšu punkts 

2300.KK krājumi, materiāli, 

energoresursi 
-34  

 

Elektroenerģijai un med.ierīču 

verificēšanai 
2200.KK pakalpojumu apmaksa +34 

 

08.210. Meirānu bibliotēka 

1100.KK atalgojums +142  

Trūkstošā daļa naudas balvai 
1200.KK darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 

+43 

2300.KK krājumi, materiāli, 

energoresursi 
-145 Inventāra un biroja tehnikas 

remonta izmaksas, pakalpojumu 

apmaksa bibliotēkas pasākumiem 

2100.KK komandējumu izdevumi -40  

 

08.330. Vietējais laikraksts 

„Lubānas ziņas” 

1100.KK atalgojums +150  
Naudas balva 1200.KK darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 

+35 

2100.KK komandējumu izdevumi -135  

2200.KK pakalpojumu apmaksa -50  

 

08.610. Jauniešu centrs 

1100.KK atalgojums -200  

2200.KK pakalpojumu apmaksa -200 Izdevumu kodu precizēšana 

projektam “Lubānā droši !” u.c. 2300.KK krājumi, materiāli, 

energoresursi 
+400 

 

09.210. Lubānas vidusskola 

2400.EKK izdevumi periodikas 

iegādei 
+4  

5200.KK pamatlīdzekļu iegāde un 

izveidošana 
+503 Papildus plānotajam: fotoaparāta 

iegādei +301 EUR un autobusa 
iegādei +202 EUR 

2300.KK krājumi, materiāli, 

energoresursi 
-507 Fotoaparāta objektīva un klašu 

mēbeļu iegādes līdzekļu atlikums 

 

09.210.Meirānu Kalpaka 

pamatskola  

2300.KK krājumi, materiāli, 

energoresursi 
-98 mācību līdzekļi 

5200.KK pamatlīdzekļu iegāde un 

izveidošana 
+98 mācību grāmatas  

 

09.600.Izglītības papildus 

pasākumi (internāts, 

skolēnu pārvadājumi) 

2200.KK pakalpojumu apmaksa -400 Transporta pakalpojumi 

2300.KK krājumi, materiāli, 

energoresursi 
-334 Izdevumi degvielas un inventāra 

iegādei 

5200.KK pamatlīdzekļu iegāde un 

izveidošana 
+10 Papildfinansējums televizora 

iegādei 

6000.KK pabalsti +724 Transporta izdevumu 

kompensācijas 

 

09.510. Lubānas Mākslas 

skola 

5200.KK pamatlīdzekļu iegāde un 

izveidošana 
+1 038 Sienas skapis 

2200.KK pakalpojumu apmaksa -350 Transporta, inventāra remontam 
u.c. pakalpojumiem plānoto 

līdzekļu ekonomija 

2300.KK krājumi, materiāli, 

energoresursi 
-688 Mācību līdzekļu un inventāra 

iegādes samazināšana 

 

10.200.Lubānas novada 

veselības un sociālās 

aprūpes centrs 

1100.KK atalgojums +236 Naudas balvas (algu fondā 

iztrūkstošā summa) 1200.KK darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 
+241 

2200.KK pakalpojumu apmaksa -477  

10.120.Asistentu 

pakalpojumi personām ar 

invaliditāti 

1100.KK atalgojums -516  

1200.KK darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 
+516  

 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs     Tālis Salenieks  
 

Sagatavoja galvenā grāmatvede Ingrīda Logina 


