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APSTIPRINĀTI 

ar Lubānas novada pašvaldības  

domes 26.11.2015. lēmumu, 

protokols Nr.16, 17.§ 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.17 
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 pašvaldībām” 21.pantu 

            EUR 

1.PAMATBUDŽETS 
          

1.1.Palielināt ieņēmumu plānu par       +8 200 
 

18.600.ieņ.kods valsts budžeta transferti nodarbinātības pasākumiem  +3 000 

18.600.ieņ.kods Labklājības ministrijas transferts asistentu pakalpojumi 

personām ar invaliditāti        +5 200 

 

1.2.Palielināt izdevumu plānu par               +11 644  
 

1.2.1. no ieņēmumu plāna palielinājuma     +8 200 

  

04.120. Nodarbinātības pasākumi     +3 000 

1100.EKK atalgojums darbu koordinatoram  +156 

6000.EKK pabalsti un kompensācijas- stipendijas  

algotajos pagaidu darbos iesaistītajiem   +2 844 

 

10.120. Asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti  +5 200 

1100.EKK atalgojums     +4 357 

1200.EKK darba devēja soc. apdrošināšanas maksājumi  +820 

2300.EKK krājumi, materiāli, energoresursi  +23 

 

1.2.2.no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem   +3 444 

 

04.900. Publiskā interneta piekļuves punkti   +119 

2200.EKK pakalpojumu apmaksa 

datortehnikas apdrošināšana 

 

Finansēšana: 

F55 01 00 13 SIA “Lubānas KP” kapitāla daļu iegāde   +3 325 

KF projekta  “Lubānas ūdenssaimniecības 

attīstības II kārta” (NR.3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/006) 

neattiecināmo izmaksu finansēšanai 
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1.3.veikt grozījumus iestādes tāmes ietvaros atbilstoši ekonomisko kategoriju 

klasifikācijas kodiem: 
 
Iestāde, valdības funkcijas 

kods 

Izdevumu veids, KK Grozījumi 

+/- 

EUR 

Piezīmes 

07.210. Meirānu feldšeru-

vecmāšu punkts 

2200.EKK pakalpojumu 

apmaksa 
+15 Medicīnas ierīču pārbaude un 

verificēšana 

2300.EKK krājumi, 

materiāli, energoresursi 
-15  

08.230. Lubānas kultūras 

nams 

2200.EKK pakalpojumu 

apmaksa 
-3 500 Kodu pārklasificēšana: preču iegāde 

2015.g. kultūras pasākumiem no 2200. 

EKK uz 2300.EKK 2300.EKK krājumi, 

materiāli, energoresursi 
+3 500 

09.210. Meirānu Kalpaka 

pamatskola 

2200.EKK pakalpojumu 

apmaksa 
-2 180 Kodu pārklasificēšana: kapitalizētas 

dzeramā ūdens atdzelžošanas iekārtu 

remonta izmaksas 5200.EKK pamatlīdzekļi +2 180 

09.800. Izglītības darba 

speciālists 

2200.EKK pakalpojumu 

apmaksa 
-324 Kodu pārklasificēšana: preču iegāde 

dažādiem pasākumiem no 2200. EKK uz 

2300.EKK (ziedi, suvenīri, saldumi u.c. 

preces) 
2300.EKK krājumi, 

materiāli, energoresursi 
+324 

 

 

2.SPECIĀLAIS BUDŽETS 
05.100. Dabas resursu nodokļa līdzekļi     +1 419  

  

Gruntsūdens līmeņa un grunts sastāva noteikšana 

objektā “Jaunie kapi” (29.10.2015. domes sēdes protokols Nr. 15 15. §) 

5200.EKK pamatlīdzekļu izveidošana (monitoringa akas)  +1 086 

2200.EKK pakalpojumu apmaksa (analīzes, pārskats)      +333 

 

 

Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)  Tālis Salenieks 

              

 


