Ludzas novada domes 2021.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr.6
“Grozījumi Ludzas novada domes 2021.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.3
“Par Ludzas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam””
paskaidrojums
Ludzas novada domes 2021.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 ieņēmumu plāns palielināts par EUR 986 438 (1.pielikums)
1.1. Ģimenes ārsta St. Streļča maksājumu palielinājums medicīnas darbinieku atlīdzībai
EUR 10023, (ieņēmumu klasifikācijas kods 12.3.9.9.), 04.03.2021. iesniegums
Nr.3.1.1.8/2021/770-S;
1.2. IZM valsts finansējums vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un
atbalsta personālam par individuālajām konsultācijām izglītojamajiem Covid-19 pandēmijas
laikā EUR 71598, (MK 23.02.2021.rīkojums Nr.110), (ieņēmumu klasifikācijas kods
18.6.2.0.);
1.3. Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums Ludzas mūzikas pamatskolai projekta “Pianīna
iegāde Ludzas mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai” EUR 4000 un J.Soikāna
Ludzas mākslas skolai projekta “Datorgrafikas klases materiāli tehniskās bāzes uzlabošana
J.Soikāna Ludzas mākslas skolā – trīs pa vienam” EUR 1700, (ieņēmumu klasifikācijas kods
18.6.2.0.);
1.4. Nacionālā veselības dienesta finansējums feldšeru vecmāšu punktiem individuālo
aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādei, pamatojoties uz 2018.gada 28.augusta
Ministru kabineta noteikumiem Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un
samaksas kārtība” punktu 246.2. EUR 3882, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.);
1.5. 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 3588,
(ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.0);
1.6. Palielināts projekta “Konkurentspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana
Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” finansējums par EUR 835483 (ieņēmumu
klasifikācijas kods 18.6.3.0.);
1.7. Savstarpējais ieskaits – īres maksas peļņas daļa, pamatojoties uz Ludzas novada
pašvaldības un SIA “Ludzas apsaimniekotājs” 2015.gada 23.novembra līgumu
Nr. P-450/2015 “Par dzīvojamā un nedzīvojamā fonda apsaimniekošanu un pārvaldīšanu” un
2020.gada 26.novembra vienošanos Nr.3 par grozījumiem līgumā EUR 56000, (ieņēmumu
klasifikācijas kods 21.3.8.9.);
1.8. No nodibinājuma “Latvijas bērnu fonds” saņemti līdzekļi par sniegtajiem rehabilitācijas
pakalpojumiem EUR 164, (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.4.9.9.).
2. Pamatbudžeta ieņēmumu plāns samazināts par EUR 58 (1.pielikums)
2.1. Samazināts valsts budžeta mērķdotācijas finansējums mācību literatūras iegādei EUR 58,
(ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.2), (IZM 19.01.2021.vēstule par finansējuma precizētām
summām).
3. Pamatbudžeta izdevumu plāns kopsummā palielināts par EUR 1 007 665
(1.pielikums), (būtiskākie grozījumi)
3.1. Piešķirts papildus finansējums konkursa “Esi uzņēmējs - 2021” 1.kārtai EUR 5000,
struktūrvienība 04.112-01.10-I, (izdevumu kods 3000 “Dotācijas un subsīdijas”);

3.2. Piešķirts projekta “Konkurentspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana
Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” finansējums par EUR 835483, struktūrvienība
04.51001-03.58, (Baznīcas un Stacijas ielu Ludzā rekonstrukcija EUR 635146 izdevumu
kods 5000 “Pamatkapitāla veidošana” un maksājumi Ciblas un Kārsavas novadu pašvaldībām
EUR 200337, izdevumu kods 7000 “Transferti”);
3.3. Piešķirti līdzekļi autobusa pieturvietas izveidošanai Ludza pie Ludzas pilsētas ģimnāzijas
2.korpusa P.Miglinīka ielā 27 EUR 2806, struktūrvienība 04.51001-01.10, (izdevumu kods
5000 “Pamatkapitāla veidošana”);
3.4. Savstarpējais ieskaits – SIA “Ludzas apsaimniekotājs” mājokļu remonti no īres maksas
peļņas daļas, pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības un SIA “Ludzas apsaimniekotājs”
2015.gada 23.novembra līgumu Nr. P-450/2015 “Par dzīvojamā un nedzīvojamā fonda
apsaimniekošanu un pārvaldīšanu” un 2020.gada 26.novembra vienošanos Nr.3 par
grozījumiem līgumā EUR 56000,struktūrvienība 06.10001-01.10, (izdevumu kods 2000
“Preces un pakalpojumi”);
3.5. Piešķirti papildus līdzekļi Istras pagasta pārvaldei EUR 2289 ūdens apstrādes
atdzelžošanas iekārtu cauruļvadu un filtrējošā slāņa nomaiņai, struktūrvienība 06.30005-01.10,
(izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi”), iesniegums Nr.3.1.1.9/2021/16-IE no
22.02.2021.);
3.6. Piešķirti papildus līdzekļi Ņukšu pagasta pārvaldei EUR 750 iegremdējamā sūkņa iegādei
pārsūknēšanas stacijā, struktūrvienība 05.20007-01.10, (izdevumu kods 2000 “Preces un
pakalpojumi”), iesniegums Nr.3.1.1.9/2021/27-IE no 16.03.2021.);
3.7. Piešķirti līdzekļi zemes iegādei kapsētas izveidošanai EUR 3715, struktūrvienība
06.60001-01.10, (izdevumu kods 5000 “Pamatkapitāla veidošana”), 25.02.2021. Ludzas
novada domes lēmums “Par nekustamā īpašuma iegādi” (protokols Nr.4, 18.§);
3.8. Piešķirti līdzekļi feldšeru vecmāšu punktiem:
3.8.1. Cirmas FVP – individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādei
EUR 768;
3.8.2. Istalsnas FVP – individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādei
EUR 612;
3.8.3. Nirzas FVP – individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādei
EUR 648; atlīdzībai EUR 1078, t.sk. pašvaldības līdzekļi EUR 45;
3.8.4. Ņukšu FVP – individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādei
EUR 696; atlīdzībai EUR 1345, t.sk. pašvaldības līdzekļi EUR 52;
3.8.5. Pildas ambulancei – atlīdzībai EUR 8095, t.sk. pašvaldības līdzekļi EUR 399;
3.8.6. Pureņu FVP – individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iegādei
EUR 1158;
3.9. Piešķirti papildus līdzekļi Istras PII EUR 200 plīts iegādes sadāŗdzinājumam,
struktūrvienība 09.115-01.10, (izdevumu kods 5000 “Pamatkapitāla veidošana”), iesniegums
Nr.3.1.1.9/2021/29-IE no 17.03.2021.);
3.10. Piešķirts Jaunatnes starptautisko programmu projekta Nr.8.3.3.0./15/I/001 “Proti un
dari” finansējums Ludzas bērnu un jauniešu centram EUR 3588, struktūrvienība 09.516-03.39,
(izdevumu kods 1000 “Atlīdzība”, izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi);
3.11. Piešķirts IZM valsts finansējums vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu
pedagogiem un atbalsta personālam par individuālajām konsultācijām izglītojamajiem Covid19 pandēmijas laikā, (izdevumu kods 1000 “Atlīdzība”), pamatojoties uz 23.02.2021. MK
rīkojumu Nr.110 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem” šādām izglītības iestādēm:
3.11.1.Ludzas pilsētas ģimnāzijai EUR 31890, struktūrvienība 09.2011-01.25;
3.11.2. Ludzas 2.vidusskolai EUR 28517, struktūrvienība 09.2011-01.25;
3.11.3. Ludzas Mūzikas pamatskolai EUR 5738, struktūrvienība 09.511-01.25;
3.11.4. Pildas pamatskolai EUR 5453, struktūrvienība 09.207-01.25;

3.12. Piešķirts pašvaldības finansējums Bērnu un jauniešu centram interešu izglītības
pedagogam 5 mēnešiem (no 01.04.-31.08.2021) EUR 2930, struktūrvienība 09.516-01.13.
(izdevumi kods 1000“ Atlīdzība”);
3.13. Piešķirti līdzekļi sociālās aprūpes centram “Ludza” dezinfekcijas iekārtas iegādei
EUR 3000, struktūrvienība 10.2031-01.10, (izdevumu kods 5000 “Pamatkapitāla veidošana)”;
3.14. Piešķirti līdzekļi Sociālajam dienestam atlīdzībai par sniegtajiem rehabilitācijas
pakalpojumiem EUR 164, struktūrvienība 10.911-01.10, (izdevumu kods 1000 “Atlīdzība”).
4. Pamatbudžeta izdevumu plāns samazināts par EUR 21285 (1.pielikums)
4.1. Samazināti izdevumi neparedzētiem gadījumiem par EUR 10833, struktūrvienība 01.89001.10, (izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi”);
4.2. Samazināti izdevumi projekta J.S.Baha skaņdarba “Jāņa pasijas” atskaņojums Latgales
baznīcās EUR 2000, jo nav gūts atbalsts Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā un
pasākumam “Orientēšanās sacensības Kāpa 2021”’par EUR 4000, struktūrvienība 08.29001.10, (izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi”);
4.3. Samazināts valsts budžeta mērķdotācijas finansējums mācību literatūras iegādei
(izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi”), šādām izglītības iestādēm:
4.3.1 Ludzas pilsētas ģimnāzijai par EUR 26, struktūrvienība 09.2011-02;
4.3.2. Ludzas 2.vidusskolai par EUR 26, struktūrvienība 09.2011-02;
4.3.3. Ludzas Mūzikas pamatskolai par EUR 3, struktūrvienība 09.511-02;
4.3.4. Pildas pamatskolai par EUR 3, struktūrvienība 09.207-02.
4.4. Samazināts pašvaldības finansējums Ludzas 4.pirmsskolas izglītības iestādei ”Pasaciņa”
pedagoga darba algai par EUR 4394 , struktūrvienība 09.114-01.13, (izdevumu kods 1000
“Atlīdzība”).
5. Ziedojumu ieņēmumi palielināti par EUR 500.
5.1. Saņemts ziedojums no juridiskas personas Sociālās aprūpes centram “Ludza” EUR 500,
ieņēmumu klasifikācijas kods 23.4.1.0., izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi”.
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