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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr.17 

Lubānā   

APSTIPRINĀTI 
ar Lubānas novada pašvaldības 

29.12.2016. domes lēmumu, 

protokols Nr.16 ,9.§ 

 

Grozījumi Lubānas novada 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       +36 603 
 

18.620.ieņēmumu kods-valsts budžeta transferti 1.-4.klases skolēnu ēdināšanai +3 933 
Lubānas vidusskolai    

18.620.ieņēmumu kods-valsts budžeta transferti nodarbinātības pasākumiem +145 

18.630.ieņēmumu kods-Transferti LAD projektam "Multifunkcionālās zāles  

izveide Lubānas pilsētas klubā"       +2 240 

18.630.ieņēmumu kods Izglītības attīstības aģentūras transferti  

ERASMUS+ projektam Meirānu Kalpaka pamatskolā    +8 505 

ERASMUS+ projektam Lubānas vidusskolā     +14 663 

21.300. ieņēmumu kods sociālās aprūpes iestādes iemītnieku pensijas  +4 394 

17.200.ieņēmumu kods- Vidzemes plānošanas reģiona transferti 

deinstitucionalizācijas pasākumi personām ar garīgās 

attīstības traucējumiem        +2 723 
 

2.palielināt izdevumu plānu par       +28 838 

 
2.1.no ieņēmumu plāna palielinājuma      + 14 718 

 

09.210. Lubānas vidusskola      +6 687 

2300.KK krājumi, materiāli, energoresursi  

1.-4.klases skolēnu ēdināšanai    +3 933 

ERASMUS+ projekta aktivitātēm: 

2100.KK komandējumu izdevumiem  +2 561 

2300.KK krājumi, materiāli, energoresursi  +193 

 

04.120. Nodarbinātības pasākumi 

6000.EKK atlīdzība nodarbinātības pasākumos iesaistītajām personām  +74 

 

09.210. Meirānu Kalpaka pamatskola 

ERASMUS+ projekta aktivitātēm 2016.gadā :    +840 

2100.KK komandējumu izdevumi   +708 

2200.KK pakalpojumu apmaksa   +12 

2300.KK krājumi, materiāli, energoresursi  +120 
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10.200.Lubānas novada veselības un sociālās aprūpes centrs 

1100.KK atalgojums       +4 394 

t.sk. naudas balvas 2 329 EUR 

 

10.120.Deinstitucionalizācijas pasākumi personām ar garīgās  

attīstības traucējumiem 

1100.KK atalgojums       +2 723 

 

2.2.no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem    +14 120 

 
06.100. Mājokļu uzturēšana un attīstība       

2200.KK pakalpojumu apmaksa (pašvaldības dzīvokļu centrālapkure)  +141 

 

08.620. Sporta pasākumi 

5200.KK pamatlīdzekļu iegāde un izveidošana    +1 338 
trūkstošā daļa hokeja laukuma izveidošanai 

 

10.120.Deinstitucionalizācijas pasākumi personām ar garīgās  

attīstības traucējumiem       +2 431 

1100.KK atalgojums     +449  

1200.KK darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas  

obligātās iemaksas      +748 

2100.KK komandējumu izdevumi    +340 

2300.KK krājumi, materiāli, energoresursi (degviela)  +348 

5200.KK pamatlīdzekļi (portatīvais dators)   +546 

 

09.110. PII “Rūķīši”       +9 366 

1100.KK atalgojums (algu paaugstināšanai pedagogiem un  

naudas balvu izmaksai darbiniekiem)   +5 991  

1200.KK darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas  

obligātās iemaksas      +2 825 

2300.KK krājumi, materiāli, energoresursi (pārtikas preces) +550 

 

09.600. Skolēnu pārvadājumi      +442 

2200.KK pakalpojumu apmaksa (transporta pakalpojumi) 

 

09.600. Meirānu Kalpaka pamatskolas internāts    +402 
1100.KK atalgojums (algu paaugstināšanai pedagogiem un  

naudas balvu izmaksai darbiniekiem)   +194  

1200.KK darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas  

obligātās iemaksas      +208 

 

3.veikt grozījumus iestādes tāmes ietvaros atbilstoši ekonomisko kategoriju klasifikācijas kodiem 

 
Iestāde, valdības funkcijas 

kods 

Izdevumu veids, KK Grozījumi 

+/- 

EUR 

Piezīmes 

01.110. Pašvaldības dome 

un administrācija 

2200.KK pakalpojumu apmaksa -200 Dažādu pakalpojumu apmaksa 

6000.KK pabalsti un kompensācijas +200 Iztrūkstošā daļa naudas balvām 

nominācijā  “Gada cilvēks” 

01.600. Valsts un 

pašvaldību vienotais klientu 

apkalpošanas centrs 

2200.KK pakalpojumu apmaksa -98 Sakaru un citi pakalpojumi 

1119.KK atlīdzība -75 Biroja inventārs, degviela 

2300.KK krājumi, materiāli, 

energoresursi 
+173 Biroja inventārs, degviela 

04.700. Tūrisma un 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma centrs 

1100.KK atalgojums +975 Decembra darba alga, atlaišanas 

pabalsts, naudas balva  1200.KK darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas  
+224 

2300.KK krājumi, materiāli, 

energoresursi 
-1 199 Remontmateriāli, inventārs u.c.  

06.200.Teritorijas 

uzturēšana un attīstība 

1100.KK atalgojums +453 Naudas balvas 

1200.KK darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas  
+895 t.sk. apbedīšanas pabalsts 

2500.KK pakalpojumu apmaksa +160 Nodevu maksājumiem par 

īpašumu reģistrēšanu 

Zemesgrāmatā 
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2200.KK pakalpojumu apmaksa -1 508 Līdzekļi teritorijas uzturēšanas 
darbiem 

06.600.Ēku 

apsaimniekošana 

1100.KK atalgojums +333 Naudas balvas 

1200.KK darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas  
+94 

2300.KK pakalpojumu apmaksa -427 Remontmateriāli 

08.210. Lubānas bibliotēka 2300.KK pakalpojumu apmaksa +727 t.sk.600 EUR remontmateriāliem 

un datoru monitoriem 

5200.KK pamatlīdzekļu iegāde un 

izveidošana 
-447 Monitoru iegāde klasificējas 

mazvērtīgā inventāra sastāvā  

2200.KK pakalpojumu apmaksa -439 Pakalpojumu apmaksa par telpu 

remontu (iegādāti materiāli) 

1100.KK atalgojums +159  
Trūkstošā daļa naudas balvām 

 

08.210. Meirānu bibliotēka 

1100.KK atalgojums +65  

Trūkstošā daļa naudas balvai 
1200.KK darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 
+13 

2300.KK krājumi, materiāli, 

energoresursi 
-78 Remontmateriālu iegādes 

izmaksas 

 

08.330. Vietējais laikraksts 

„Lubānas ziņas” 

1100.KK atalgojums +152 t.sk. naudas balva 150 
 

biroja preces, inventārs, degviela 
2300.KK krājumi, materiāli, 

energoresursi 
-152 

 

08.610. Kultūras darba 

speciālists 

1200.KK darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 
+4  

2200.KK pakalpojumu apmaksa +150 Eksperta pakalpojumi par tautas 

tērpiem 

2300.KK krājumi, materiāli, 

energoresursi 
+70 Mazvērtīgā inventāra (biroja 

krēsla) iegādei 

1100.KK atalgojums -224 Līgumdarbu apmaksa 

 
Iestāde, valdības funkcijas 

kods 

Izdevumu veids, KK Grozījumi 

+/- 

EUR 

Piezīmes 

09.110. PII “Rūķīši” 2300.KK krājumi, materiāli, 

energoresursi 
+1 954 Mācību grāmatas un mazvērtīgais 

inventārs 

5200.KK pamatlīdzekļu iegāde un 

izveidošana 
-1 544 grāmatas un mazvērtīgais 

inventārs klasificējas 2300.EKK 

2100.KK komandējumu izdevumi -410 Apmācības tika veiktas iestādē 

09.210. Lubānas vidusskola 2400.EKK izdevumi periodikas 

iegādei 
+7 Preses abonēšana 

2200.KK pakalpojumu apmaksa -7 Inventāra remonts 

09.510. Lubānas Mākslas 

skola 

1100.KK atalgojums -28  

1200.KK darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 
+28 

09.600. Skolēnu 

pārvadājumi 

2200.KK pakalpojumu apmaksa +400 Transporta pakalpojumi 

6000.KK pabalsti, kompensācijas -400 Kompensācijas individuālajiem 
pārvadājumiem  

09.600. Meirānu Kalpaka 

pamatskolas internāts 

2200.KK pakalpojumu apmaksa -38 Transporta pakalpojumi 

6000.KK pabalsti un kompensācijas +38 Degvielas kompensācija konkursa 
“Aiviekstes lakstīgalas” žūrijai 

10.400.Bāriņtiesa 1100.KK atalgojums +23 Trūkstošā daļa naudas balvai 

2200.KK pakalpojumu apmaksa -23  

10.200.Lubānas novada 

veselības un sociālās 

aprūpes centrs 

2200.KK pakalpojumu apmaksa +1 865 Centrālapkure 

Transporta kompensācijas pabalsti 
invalīdiem 

6000.KK pabalsti un kompensācijas +159 

2300.KK krājumi, materiāli, 

energoresursi 
 

-2 024 

 

Remontmateriāli 

 
 

Lubānas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs                                      Tālis Salenieks  
 

 


