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    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 
Lubānā  

APSTIPRINĀTS 

ar 2015.gada 30.jūlija 

Lubānas novada domes 

sēdes 8.§ lēmumu, 

(Protokols Nr.11). 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Lubānā  

2015.gada 30.jūlijā                                      Nr.11 
 

„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 no valsts iestādēm KPFI projektam, Skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, nodarbinātības un citiem pasākumiem, papildus 

finansējuma no pašvaldības budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem 

nepieciešamību dažādiem pasākumiem, veicamajiem darbiem vides piesārņojuma 

novēršanai - lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvei pašvaldības īpašumam - 

dzīvojamai mājai Rugāju ielā 1, Lubānā, Lubānas novadā, no dabas resursu 

līdzekļiem un citiem pasākumiem, kā arī nepieciešamību veikt grozījumus iestāžu 

ieņēmumu/izdevumu tāmēs atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem, 

n o l e m j :  

veikt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības 

konsolidēto budžetu”: 

           

                                                                                                                    EUR 
1.PAMATBUDŽETS 

          

1.1.Palielināt ieņēmumu plānu par      + 32 073 
 

18.600.ieņ.kods VARAM transferts KPFI projektam  

„Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana Lubānas novada  

publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”    +20 963 

 

18.600.ieņ.kods Valsts izglītības satura centra transferts 

ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojumu apmaksai 

Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos    +7 778 
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17.200.ieņ.kods Vidzemes plānošanas reģiona transferts 

Lubānas bibliotēkas projektam „... skats uz latviešu grāmatu”  +700 

 

18.600.ieņ.kods Nodarbinātības valsts aģentūras transferti: 

Skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā     +432   

Pieaugušo nodarbinātības pasākumiem     +2 200 

 

1.2.Palielināt izdevumu plānu par      +15 284 
 

1.2.1. no ieņēmumu plāna palielinājuma     +11 110 

  

Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu apmaksa no valsts budžeta 

Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos     +7 778 

t.sk.: 

08.230.Lubānas Kultūras nams    +1 237 

2200.EKK pakalpojumu apmaksa   +375 

2300.EKK krājumi, materiāli, energoresursi  +862 

 

09.210.Meirānu Kalpaka pamatskola    +1 237 
2200.EKK pakalpojumu apmaksa   +375 

2300.EKK krājumi, materiāli, energoresursi  +862 

 

09.210.Lubānas vidusskola     +5 304  
2200.EKK pakalpojumu apmaksa   +1 602 

2300.EKK krājumi, materiāli, energoresursi  +3 702 

 

Citiem pasākumiem       +3 332 

 

08.210. Lubānas bibliotēka     +700 

2200.EKK pakalpojumu apmaksa    

Autoratlīdzības maksājumi projektā „... skats uz latviešu grāmatu”   

 

04.120.Nodarbinātības pasākumi skolēnu vasaras brīvlaikā +432 

1100.EKK atalgojums   

 

04.120.Nodarbinātības pasākumi     +2 200 

1100.EKK atalgojums       +200 

6000.EKK pabalsti un kompensācijas   +2 000 

 

1.2.2.no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem   +4 174 

 

04.120.Nodarbinātības pasākumi skolēnu vasaras brīvlaikā +636 

1100.EKK atalgojums      +432 

1200.EKK darba devēja valsts soc. apdroš.. iemaksas +204 

 

06.200.Teritorijas uzturēšana un attīstība   +424 

5200.EKK pamatlīdzekļi 

Pārvietojamās biotualetes iegādei 

 

01.600.Vienotais valsts un pašvaldību klientu  

apkalpošanas centrs       + 1 924 

Pašvaldības līdzfinansējums centra izveidošanai 

2200.EKK pakalpojumu apmaksa   +984  

2300.EKK krājumi, materiāli, energoresursi  +265 

5200.EKK pamatlīdzekļi    +675 
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08.610.Pārējā kultūras vadība     +890 

2200.EKK pakalpojumu apmaksa    

Oskara Kalpaka pieminekļa ansambļa pirmsrestaurācijas izpēte 

 

08.230.Lubānas Kultūras nams    +300 

2200.EKK pakalpojumu apmaksa    

Koncerta „Strautiņš un Bahs” finansējums 

 

1.3.veikt grozījumus iestādes tāmes ietvaros atbilstoši ekonomisko kategoriju 

klasifikācijas kodiem 
 
Iestāde, valdības funkcijas 

kods 

Izdevumu veids, KK Grozījumi 

+/- 

EUR 

Piezīmes 

08.620.Atpūtas un sporta 

pasākumi 

2200.KK pakalpojumu apmaksa -148 30.06.2015. domes sēdē 

piešķirtais atbalsts 

jaunajam futbolistam 

R.Ščuckim 

6400.KK pabalsti un kompensācijas 

(pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva) 
+148 

04.700.Lubānas novada 

tūrisma un kultūrvēsturiskā 

mantojuma centrs  

5100.EKK nemateriālie ieguldījumi +432 Klasifikācijas kodu maiņa 

pilsētas un novada kartes 

lietošanas tiesību iegāde 

2200.KK pakalpojumu apmaksa -432 

 
2.SPECIĀLAIS BUDŽETS 

 

Palielināt izdevumu plānu par      +4 411 
 

no brīvajiem (nesadalītajiem) speciālā budžeta līdzekļiem 

 

05.100.Dabas resursu nodokļa līdzekļi     +4 411 

5200.EKK pamatlīdzekļi  

Lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve pašvaldības īpašumam - dzīvojamai mājai 

Rugāju ielā, Lubānā.  

 

Lubānas novada domes priekšsēdētāja vietniece                                         Iveta Peilāne 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


