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Lubānā
APSTIPRINĀTS
ar 2015.gada 30.jūnija
Lubānas novada domes
sēdes 17.§ lēmumu,
(Protokols Nr.9).

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lubānā
2015.gada 30.jūnijā

Nr.10

„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 nodarbinātības pasākumiem un Valsts
Kultūrkapitāla fonda atbalstītajam projektam, ārvalstu finanšu palīdzību Eiropas
Savienības programmas ERASMUS+ pasākumam, atbalsta sniegšanu Ukrainas
Republikai, papildus finansējumu kolektīvu vadītājiem un koordinatoram par
sasniegumiem gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem,
veicamajiem darbiem vides piesārņojuma novēršanai- kanalizācijas vada izbūvei no
dabas resursu līdzekļiem un citiem pasākumiem, kā arī nepieciešamību veikt grozījumus
iestāžu ieņēmumu/izdevumu tāmē atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem,

n o lemj:
veikt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības
konsolidēto budžetu”:
EUR
1.PAMATBUDŽETS

1.1. Palielināt ieņēmumu plānu par

+ 5 216

18.600.ieņ.kods Nodarbinātības valsts aģentūras transferti
nodarbinātības pasākumiem

+3 740

18.600.ieņ.kods Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums
Lubānas un Varakļānu deju kolektīviem dalībai festivālā Austrijā

+1 200

21.100.ieņ.kods. Komandējuma ceļa izdevumu kompensācija
no Francijas Nacionālās aģentūras par jaunatnes lietu speciālista
apmācībām Erasmus+ programmā

+276
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1.2. Palielināt izdevumu plānu par

+5 684

1.2.1.no ieņēmumu plāna palielinājuma

+5 216

04.120.Nodarbinātības pasākumi
1100.EKK atalgojums darbu koordinatoram
6000.EKK pabalsti un kompensācijas

+3 740
+540
+3 200

08.230.Lubānas Kultūras nams
2200.EKK pakalpojumu apmaksa
Transporta pakalpojumi deju kolektīvam uz festivālu Austrijā

+1 200

08.610.Jauniešu centrs
2100.EKK komandējumu izdevumi
Ārvalstu komandējuma izdevumi jaunatnes lietu speciālistam
Erasmus + programmas ietvaros Francijā

+276

1.2.2.no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem

+1 183

Prēmijas kolektīvu vadītājiem par sasniegtajiem rezultātiem gatavojoties
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem:
+468
08.230.Lubānas Kultūras nams
1100.EKK atalgojums
1200.EKK darba devēja soc. apdroš. iemaksas

+102
+24

09.210.Meirānu Kalpaka pamatskola
1100.EKK atalgojums
1200.EKK darba devēja soc. apdroš. iemaksas

+73
+17

09.210.Lubānas vidusskola
1100.EKK atalgojums
1200.EKK darba devēja soc. apdroš. iemaksas

+204
+48

+126

+90

+252

Piemaksa par papildus darbu XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku koordinatoram:
09.800.Izglītības vadības pasākumi
1100.EKK atalgojums
1200.EKK darba devēja soc. apdroš. iemaksas

+145
+145
+117
+28

Citiem pasākumiem:

+570

10.900.Pārējie sociālās palīdzības pasākumi
2200.EKK pakalpojumu apmaksa
dalības maksa Latvijas politiski represēto personu salidojumā
22.08.2015. Ikšķilē

+70

01.220.Ekonomiskā palīdzība ārvalstīm
+500
6000.EKK sociālie pabalsti, t.sk. izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei
Humānā palīdzība Ukrainas Republikas Čerņigovas apgabala
ārstniecība iestādēm
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1.3.veikt grozījumus iestādes tāmes ietvaros atbilstoši ekonomisko kategoriju
klasifikācijas kodiem
Iestāde, valdības funkcijas
kods
09.110. PII „Rūķīši”

Izdevumu veids, KK
5200.EKK pamatlīdzekļi
2200.KK pakalpojumu apmaksa

04.900.Publiskā
piekļuves punkti

interneta

09.210.Meirānu
pamatskola

Kalpaka

09.210.Lubānas vidusskola

2300.KK
krājumi,
energoresursi

materiāli,

5200.EKK pamatlīdzekļi
5200.EKK pamatlīdzekļi
2200.KK pakalpojumu apmaksa
1100.EKK atalgojums
1200.EKK
darba
devēja
soc.
apdrošināšanas iemaksas
2300.EKK
materiāli,
inventārs,
energoresursi

Grozījumi
+/EUR
+5 218
-5 218
+513
-513
+11 700
-11 700
+350
+83
-433

Piezīmes
Klasifikācijas kodu maiņa:
Kapitalizētas
apkures
sistēmas remonta izmaksas
Inventārs:
monitori,
datorgalds un tīkla karte
Datortehnika
Klasifikācijas kodu maiņa
kapitalizējot telpu remonta
izmaksas
Atlīdzība apsardzei XI
Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos
Papildfinansējums
ēdināšanas pakalpojumiem
XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos

2.SPECIĀLAIS BUDŽETS

Palielināt izdevumu plānu par

+2 980

no brīvajiem (nesadalītajiem) speciālā budžeta līdzekļiem
05.100.Dabas resursu nodokļa līdzekļi
+2 980
5200.EKK pamatlīdzekļi
Kanalizācijas vada izbūve pašvaldības īpašumam- dzīvojamai mājai Parka ielā 10

Lubānas novada domes priekšsēdētājs

Tālis Salenieks
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