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

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Lubānā 

27.10.2016.                                                                                                      Nr.14 
(protokols Nr.14,17.§) 

 

Grozījumi Lubānas pašvaldības 2016. gada 28.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.3 ”Par pašvaldības 2016.gada budžetu” 
 

        Izdoti saskaņā ar likuma  

“Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un  

likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu 

                              
PAMATBUDŽETS                                                                                                                        EUR 

 

1.Palielināt ieņēmumu plānu par       +122 721  
18.600.ieņ.kods valsts budžeta transferti pedagogu atlīdzībai sept.-dec. +116 754 

18.600.ieņ.kods valsts budžeta transferti Eiropas Savienības 

ERASMUS+ skolu sadarbības projektam Lubānas vidusskolai  +1 316 

21.400.ieņ.kods Labklājības ministrijas finansējums vardarbībā cietušas +849 

personas rehabilitācijai 

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

18.600.ieņ.kods valsts budžeta transferti ambulatorā dienesta  

medicīnas darbinieku atalgojuma paaugstināšanai   +802 

 

2.samazināt izdevumus              -605 

01.890.līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 

2200.KK pakalpojumu apmaksa    

Meirānu Tautas namam kanalizācijas sūkņa vadības bloka nomaiņai 

 

3.Palielināt izdevumu plānu par      +123 326 
 

3.1. no ieņēmumu plāna palielinājuma    +122 721 t.sk.: 

 

Pedagogu atlīdzībai sept.-dec.  116 754 EUR: 

 

09.210.Lubānas vidusskola     +83 930 

1100.EKK atalgojums     +67 910 

1200.EKK darba devēja soc. apdroš. maksājumi  +16 020 

 

09.210.Meirānu Kalpaka pamatskola    +24 384 

1100.EKK atalgojums     +19 730 

1200.EKK darba devēja soc. apdroš. maksājumi  +4 654 

 

09.110. Pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķīši”  +8 440 

1100.EKK atalgojums     +6 829 

1200.EKK darba devēja soc. apdroš. maksājumi  +1 611 

 

Citām aktivitātēm   5 967 EUR: 

09.210.Lubānas vidusskola     +1 316 

2100.EKK komandējumu izdevumi diviem pedagogiem     
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uz Itāliju ES ERASMUS+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) 

stratēģisko skolu sadarbības partnerības projektam 

 

10.700.Pārējā sociālā aizsardzība    +849 

6400.EKK pabalsti un kompensācijas   +772   

no vardarbības cietušai personai 

2200.KK pakalpojumu apmaksa    +77 

 

04.120.Nodarbinātības pasākumi    +3 000 

6200.EKK pabalsti un kompensācijas  

atlīdzība nodarbinātības pasākumos iesaistītajiem    

 

07.210.Ambulance      +802 

1100.EKK atalgojums     +649 

1200.EKK darba devēja soc. apdroš. maksājumi  +153 

 

 

3.2. no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem   +605 

 
01.110.Meirānu Tautas nams      

5200.KK pamatlīdzekļi (kapitalizējamas izmaksas)      

kanalizācijas sūkņa vadības bloka nomaiņai 

 

4.veikt grozījumus iestādes tāmes ietvaros atbilstoši ekonomisko kategoriju klasifikācijas 

kodiem 

 
Iestāde, valdības funkcijas 

kods 

Izdevumu veids, KK Grozījumi 

+/- 

EUR 

Piezīmes 

09.210.Lubānas vidusskola 2100.KK komandējumu izdevumi +300 Ārvalstu komandējumu dienas 

nauda uz Vāciju 3 dalībniekiem 

2300.KK krājumi, materiāli, 

energoresursi 
-300 Kurināmais un biroja preces 

10.400.Bāriņtiesa 5200.KK pamatlīdzekļi -215 Printeris – iegādāts zem noteiktās 
pamatlīdzekļu klasifikācijas 

summas 
2300.KK krājumi, materiāli, 

energoresursi 
+215 

 
 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs                     Tālis Salenieks 

 

 


