Ludzas novada domes 2020.gada 28.decembra saistošo noteikumi Nr.21
“Grozījumi Ludzas novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošos noteikumos Nr.3
“Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””
paskaidrojums
Ludzas novada domes 2020.gada budžeta grozījumi izstrādāti un iesniegti
apstiprināšanai domē saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, “Likuma par budžetu un finanšu
vadību” 41.pantu, “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma”, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu, citu likumdošanas normatīvo aktu
prasībām:
1. Pamatbudžeta ieņēmumi kopsummā palielināti par EUR 62 045 (1.pielikums):
1.1. Palielināti nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi par EUR 29000 (ieņēmumu
klasifikācijas kods 4.1.0.0.);
1.2. Palielināti ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas par EUR 11157 (ieņēmumu
klasifikācijas kods 13.2.1.0.);
1.3. Palielinātas mērķdotācijas par EUR 14 680 (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.):
1.3.1. Piemaksām par attālināto darbu pedagogiem – EUR 4943;
1.3.2. Bezdarbnieku stipendijām – EUR 9737;
1.4. Palielināts projektu finansējums par EUR 7028 (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.0.):
1.4.1. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta Nr.8.3.3.0./15/I/001 “Proti un
dari” starpposma maksājums Ludzas novada bērnu un jauniešu centram EUR 1768,
(ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.0);
1.4.2. Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” starpposma
maksājums pedagogu atalgojumam Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei EUR 1735,
(ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.0);
1.4.3. Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” starpposma
maksājums pedagogu atalgojumam Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei EUR 3525
(ieņēmumu kods 21.1.1.9.4);
1.5. Saņemti ieņēmumi par prakses vadīšanu EUR 180 (ieņēmumu klasifikācijas kods
21.3.9.9.).
2. Pamatbudžeta izdevumu plāns kopsummā samazināts par EUR 38 873 (1.pielikums),
(būtiskākie grozījumi):
2.1. Piešķirti papildus līdzekļi Rundēnu pagasta pārvaldei pievienotās vērtības nodokļa
nomaksai: Briģu pagasta pārvaldei EUR 500, struktūrvienība 01.1111-01.10, Isnaudas
pagasta pārvaldei EUR 200, struktūrvienība 01.1113-01.10, Pildas pagasta pārvaldei
EUR 250, struktūrvienība 01.1117-01.10, Rundēnu pagasta pārvaldei EUR 550,
struktūrvienība (izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi”);
2.2. Piešķirti papildus līdzekļi Kr.Barona ielas pārbūves papilddarbiem EUR 19760,
struktūrvienība 04.51001-01.10, (izdevumu kods 5000 “Pamatkapitāla veidošana”),
(iesniegums Nr.3.1.1.9/2020/232-IE no 26.11.2020);
2.3. Piešķirti papildus līdzekļi Isnaudas pagasta pārvaldei EUR 400 izdevumiem par
elektroenerģiju notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšanai, struktūrvienības 05.2004-01.10,
(izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi”);
2.4. Piešķirti papildus līdzekļi ugunsgrēka seku likvidācijai Rekaševa ielā 33, Ludzā
EUR 5262, struktūrvienība 06.10001-01.10, (izdevumu kods 3000 “Dotācijas”);
2.5. Piešķirti papildus līdzekļi balvām par sasniegumiem kultūrā 2020.gadā EUR 3600,
struktūrvienība 08.620-01.10, (izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi” un 6000
“Sociālie pabalsti”);
2.6. Piešķirti papildus līdzekļi pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības
pakalpojumiem EUR 9300, struktūrvienības 09.820-01.10 (izdevumu kods 7000 “Pašvaldību

transferti citām pašvaldībām”), samazinot izdevumus transporta daļā degvielai, struktūrvienība
09.601-01.10 (izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi”);
2.7. Piešķirti papildus līdzekļi EUR 5812 par uzturēšanos bērnu un jauniešu ārpusģimenes
centrā, struktūrvienība 10.401-01.10, (izdevumu kods 7000 “Pašvaldību transferti citām
pašvaldībām”);
2.8. Piešķirti līdzekļi iedzīvotāju mājas aprūpes pakalpojumu apmaksai par decembra mēnesi
EUR 10170, struktūrvienība 10.202-01.10, (izdevumu kods 6000 “Sociālie pabalsti”),
samazinot izdevumus pārējiem sociāliem pabalstiem, struktūrvienība 10.700-01.10.
3. Finansēšana
3.1. Sakarā ar būvdarbu apjoma samazināšanu precizētas (samazinātas) aizņēmumu no Valsts
kases pamatsummas A.Upīša un Peldu ielas posmu pārbūvei Ludzas pilsētā par EUR 33767
un Kr.Barona ielas pārbūvei Ludzas pilsētā par EUR 2250 (klasifikācijas kods F40322210);
3.2. Sakarā ar to, ka norēķini tika veikti no projekta “Inovatīvu interaktīvu metožu ieviešana
pilsētas dabas objektu uzlabošanai un videi draudzīgas apziņas veidošanai sabiedrībā un dabas
tūrisma sektorā Latgales reģionā un Pleskavas apgabalā” (NATTOUR) saņemtā avansa
maksājuma, precizēta (samazināta) aizņēmuma no Valsts kases pamatsumma par EUR 64901
(klasifikācijas kods F40322210).
4. Ziedojumu ieņēmumi palielināti par EUR 1436.
4.1. Precizēti (palielināti) Juliana Meksa dāvinājuma (mantojuma) ieņēmumi par EUR 186,
ieņēmumu klasifikācijas kods 23.5.1.0., struktūrvienība 09.2011-Z, jo par EUR 186 uzrādīti
izdevumi “Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām”;
4.2. Saņemts ziedojums no juridiskas personas Sociālās aprūpes centram “Ludza” EUR 1250,
ieņēmumu klasifikācijas kods 23.4.1.0., izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi”.
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