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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 28.maija 

Lubānas novada domes 

sēdes 15.§ lēmumu, 

(Protokols Nr.8). 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Lubānā  

2015.gada 28.maijā                                      Nr.8 
 

„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 papildus finansējuma piešķiršanu sētas remontam PII „Rūķīši”, 

transporta pakalpojumu apmaksai biedrībai Daugavas Vanagi Latvijā, biļešu iegādei 

uz XI Latvijas Skolu un jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem, neplānotiem ietves 

seguma remonta darbiem Oskara Kalpaka ielā 5, papildus līdzekļu nepieciešamību 

balvu piešķiršanai skolēniem un pedagogiem par sasniegumiem mācību olimpiādēs un 

iedzīvotāju iniciatīvu projektu aktivitātēm, apbedīšanas pabalsta izmaksu Sociālā 

dienesta darbiniekam atbilstoši pašvaldībā apstiprinātajam nolikumam „Nolikums par 

darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā”, naudas 

līdzekļu ziedojuma saņemšanu Meirānu Kalpaka pamatskolai, kā arī nepieciešamību veikt 

grozījumus Lubānas Kultūras nama ieņēmumu/izdevumu tāmē atbilstoši ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem, n o l e m j :  

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

konsolidēto budžetu”: 

           

 EUR 
PAMATBUDŽETS 

          

1. Palielināt izdevumu plānu par      +5 956  
 

1.1.no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem    +5 561 

 

04.510.Transporta būves       +656 

5200.EKK pamatlīdzekļi 

Ietves seguma remonts Oskara Kalpaka ielā 5 
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08.290.Pārējā citur neklasificētā kultūra     +180 

6400.EKK maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 

Biļetes uz XI Latvijas Skolu un jaunatnes Dziesmu un deju svētku koncertiem 

(30.04.2015.domes sēdes protokols Nr.6, 2.§.) 

 

09.110. PII „Rūķīši”        +730 

2300.EKK krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs 

materiālu iegādei žoga atjaunošanai 

(30.04.2015.domes sēdes protokols Nr.6, 15.§.)      

   

 

09.210.Lubānas vidusskola       +200 

2300.EKK krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs 

Pašvaldības dāvana sakarā ar skolas salidojumu (fotoobjektīva iegādei) 

 

09.210. Meirānu Kalpaka pamatskola      +150 

2300.EKK krājumi, materiāli, energoresursi, preces un inventārs 

Pašvaldības dāvana sakarā ar skolas salidojumu (fotoaparāta iegādei) 

 

09.800. Izglītības vadības pasākumi- izglītības darba speciālists  +495 

6400.EKK maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 

Papildus finansējums skolēniem un pedagogiem par sasniegumiem mācību olimpiādēs 

 

10.900.Pārējie sociālās palīdzības pasākumi     +150 

2200.EKK pakalpojumu apmaksa 

Ceļa izdevumu apmaksa uz piemiņas pasākumu Lestenē  

biedrībai Daugavas Vanagi Latvijā Lubānas nodaļai 

(30.04.2015.domes sēdes protokols Nr.6, 17.§.) 

 

Iedzīvotāju iniciatīvu projekti       +3 000 
(Papildus plānotajiem 5 000 EUR) 

t.sk.: 

pašvaldības infrastruktūrā: 

08.290.Bērnu rotaļu laukums Lubānā    +1 000 

5200.EKK pamatlīdzekļi         

Projekts „Slīdētprieks !” slidkalniņš no koka un metāla 

konstrukcijas 

 

09.210.Meirānu Kalpaka pamatskola     +1 000 

5200.EKK pamatlīdzekļi         

Projekts „Līdzsvars visā !” vingrošanas komplekss 

un līdzsvara baļķis sporta laukumā skolas teritorijā 

 

privātajā teritorijā: 

06.200.Teritorijas uzturēšana un attīstība    +1 000 

2200.EKK pakalpojumu apmaksa       

  

Projekts „Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana” daudzdzīvokļu namu 

pagalmā Ozolu ielā 14a 

 

1.2.no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem     +395 

 

10.200.Lubānas novada Sociālais dienests    +395 

1200.EKK Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, pabalsti un kompensācijas 

(apbedīšanas pabalsts darbiniekam atbilstoši pašvaldības Nolikuma par darba samaksas 
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 kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā 4.6.punktam) 

 

2. samazināt izdevumu plānu par      -395 
 

01.890.Izdevumi neparedzētiem gadījumiem    -395 

2200.EKK pakalpojumi (apbedīšanas pabalsta izmaksai) 

 

3.veikt grozījumus iestādes tāmes ietvaros atbilstoši ekonomisko kategoriju 

klasifikācijas kodiem 
 

Iestāde, valdības funkcijas 

kods 

Izdevumu veids, KK Grozījumi 

+/- 

EUR 

Piezīmes 

08.230. Lubānas Kultūras 

nams 

2300.KK krājumi, materiāli, 

energoresursi 

+393 Skatuves tērpi Lubānas 

amatierteātra izrādei „Jāju 

dienu, jāju nakti” 
2200.KK pakalpojumu apmaksa -393 Kultūras un atpūtas 

pasākumu izmaksas 

 

ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI 

 

4. Palielināt ieņēmumu plānu par      +400 
23.410.ieņ.kods juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 

Vītolu fonda finansējums skolas ekskursijai „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” 

 

5. Palielināt izdevumu plānu par      +400 
 

09.210.Meirānu Kalpaka pamatskola     +400 

2200.EKK pakalpojumi  

Izdevumi skolas ekskursijai „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”  

 
 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs                                               Tālis Salenieks 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


