Ludzas novada domes 2021.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.6/2021
“Grozījumi Ludzas novada domes 2021.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.5/2021
“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 kopsummā par EUR 360 882
(1.pielikums)
1.1. Palielināti ieņēmumi no ēku un būvju īpašumu pārdošanas par EUR 3000,
(ieņēmumu klasifikācijas kods 13.1.0.0.);
1.2. Palielināti ieņēmumi no meža īpašumu pārdošanas par EUR 72 791, (ieņēmumu
klasifikācijas kods 13.2.2.0.);
1.3. Vienreizējā dotācija administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai EUR 263 644
(Ludzas novada domes 06.08.2021. lēmums “Par pieteikumu vienreizējās dotācijas
saņemšanai”, protokols Nr.6, 21.§), (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0);
1.4. Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļas finansējums Mežvidu feldšeru
vecmāšu punktam par veikto personu vakcināciju EUR 823, (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 10 612,
(ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.0);
1.6. Projekta “Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Ludzas novada ezeru zivju resursu
aizsardzības pasākumu īstenošanai” avansa maksājums EUR 10 012, (ieņēmumu klasifikācijas
kods 18.6.3.0).
2. Pamatbudžeta izdevumu plāns kopsummā palielināts par EUR 232 480
(1.pielikums), (būtiskākie grozījumi),
2.1. Piešķirti līdzekļi Administratīvajai nodaļai administratīvi teritoriālās reformas
īstenošanai EUR 253 400, struktūrvienība 01.111-01.10, (izdevumu kods 1000 “Atlīdzība”
EUR 47 000, izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi” EUR 187 400, izdevumu kods
5000 “Pamatkapitāla veidošana”) un Tūrisma informācijas centram EUR 5000, struktūrvienība
04.7310-01.10, (izdevumu kods 5000 “Pamatkapitāla veidošana”;
2.2. Piešķirti projekta līdzekļi “Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Ludzas novada
ezeru zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai” EUR 10 012 un līdzfinansējums
EUR 6757 (zivju fonda līdzekļi), struktūrvienība 04.231-01.03, (izdevumu kods 2000 “Preces
un pakalpojumi “EUR 6757 (samazinājums), izdevumu kods 5000 “Pamatkapitāla veidošana”
EUR 16 769);
2.3. Piešķirti papildus pamatbudžeta līdzekļi bijušā Ludzas novada pagastu autoceļu
uzturēšanai EUR 22415, struktūrvienība 04.51011-01.10, (izdevumu kods 1000 “Atlīdzība”
EUR 12 415, izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi” EUR 10000), samazinot līdzekļus
transporta daļai autotransporta uzturēšanai un degvielai par EUR 22415, (izdevumu kods 2000
“Preces un pakalpojumi”),
2.4. No izdevumiem neparedzētiem gadījumiem, struktūrvienība 01.890-01.10,
(izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi”), piešķirti papildus līdzekļi:
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2.4.1.
bijušā
Kārsavas
novada grāmatvedībai, struktūrvienība 01.1135601.10, apbedīšanas pabalsta izmaksai EUR 559, (izdevumu kods 1000 “Atlīdzība”);
2.4.2. pansionātam “Mūsmājas”, struktūrvienība 10.206-01.10, apbedīšanas pabalsta
izmaksai EUR 559, (izdevumu kods 1000 “Atlīdzība”);
2.4.3. Briģu pagasta pārvaldei EUR 1000 notekūdeņu sistēmas skalošanas darbiem
Briģu ciemā, struktūrvienība 05.20001-01.10, (izdevumu kods 2000 “Preces un
pakalpojumi”), iesniegums Nr.3.1.1.9/2021/1392-IE no 20.07.2021.;
2.4.4. Malnavas pagasta pārvaldei EUR 2962 čuguna ūdens cauruļu nomaiņai uz
plastmasas ūdens caurulēm Malnavā, Ziedu un Saules ielu atsevišķos posmos 250 m garumā,
struktūrvienība 05.20001-01.10, (izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi”), iesniegums
Nr.3.1.1.9/2021/173-IE no 09.08.2021.;
2.4.5. Mežvidu pagasta pārvaldei EUR 1094 dziļurbuma sūkņa nomaiņai Otro
Mežvidu ciema ūdens apgādes sistēmā, struktūrvienība 06.30024-01.10, (izdevumu kods 2000
“Preces un pakalpojumi”), iesniegums Nr.3.1.1.9/2021/176-IE no 11.08.2021.;
2.4.6. Kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūvei Ludzā Kuļņeva un Miera ielu
krustojumā EUR 1780, struktūrvienība 05.20001-01.10, (izdevumu kods 2000 “Preces un
pakalpojumi” EUR 1135), struktūrvienība 06.30001-01.10, (izdevumu kods 2000 “Preces un
pakalpojumi” EUR 645);
2.4.7. Istras PII EUR 350 putekļu sūcēja iegādei, struktūrvienība 09.115-01.10,
(izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi”), iesniegums Nr.3.1.1.9/2021/193-IE no
16.08.2021.;
2.4.8. Mērdzenes pamatskolai EUR 2000 ledusskapja iegādei, struktūrvienība 09.20901.10, (izdevumu kods 5000 “Pamatkapitāla veidošana”), iesniegums Nr.3.1.1.9/2021/168-IE
no 05.08.2021.;
2.5. Piešķirti papildus līdzekļi nekustamo īpašumu reģistrācijai Zemesgrāmatā un
novērtēšanai EUR 3000, struktūrvienība 06.10001-01.10,(izdevumu kods 2000 “Preces un
pakalpojumi”);
2.6. Piešķirti papildu līdzekļi reklāmas ekrāna laukumā pie novada pašvaldības ēkas
Ludzā iegādei EUR 46000, struktūrvienība 06.60101-01.10, (izdevumu kods 5000
“Pamatkapitāla veidošana”), iesniegums Nr.3.1.1.9/2021/202-IE no 19.08.2021., samazinot
izdevumus mājokļu attīstībai par EUR 20000, struktūrvienība 06.10001-01.10-I, (izdevumu
kods 300 “Subsīdijas un dotācijas”);
2.7. Piešķirti papildus līdzekļi prioritārā investīciju projekta “Siltumtrases pārbūve un
izbūve Malnavas pagastā” īstenošanai EUR 46 791( būvdarbiem, būvuzraudzībai,
autoruzraudzībai), struktūrvienība 04.3404-01.10, (izdevumu kods 5000 “Pamatkapitāla
veidošana”);
2.8. Piešķirti papildus līdzekļi Mežvidu feldšeru vecmāšu punktam par personu
vakcināciju EUR 823, struktūrvienība 07.2144-01.10, (izdevumu kods 1000 “Atlīdzība”
EUR 631, izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi” EUR 192);
2.9. Piešķirts finansējums Jaunatnes starptautisko programmu projekta
Nr.8.3.3.0./15/I/001 “Proti un dari” Ludzas bērnu un jauniešu centram EUR 10 612,
struktūrvienība 09.516-03.39, (izdevumu kods 1000 “Atlīdzība” EUR 3710, izdevumu kods
2000 “Preces un pakalpojumi” EUR 6902);
2.10. Piešķirt papildus līdzekļi Sociālās aprūpes centram “Ludza” kurināmā iegādei
EUR 1312, struktūrvienība 10.2031-01.10, ( izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi”),
samazinot izdevumus kurināmā iegādei Rundēnu katlu mājai, struktūrvienība 04.3403-01.10.
3. Veikti grozījumi iestāžu funkciju klasifikācijas un iestāžu ekonomiskās
klasifikācijas ietvaros (1.pielikums), (būtiskākie grozījumi),
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3.1. Pārkārtoti pamatbudžeta līdzekļi Ludzas
2.vidusskolai
pedagogiem
kompensācijām par briļļu iegādi EUR 1000, struktūrvienība 09.2021-01.13, (izdevumu kods
1000 “Atlīdzība”), samazinot izdevumus Ludzas 2.vidusskolai iekārtu un inventāra remontam
par EUR 1000, struktūrvienība 09.2021-01.10, (izdevumu kods 2000 “Preces un
pakalpojumi”);
3.2. Pārkārtoti pamatbudžeta līdzekļi Ludzas mūzikas pamatskolai bibliotēku
krājumiem EUR 1462, struktūrvienība 09.511-01.10, (izdevumu kods 5000 “Pamatkapitāla
veidošana”), samazinot izdevumus iestādes tekošai uzturēšanai (izdevumu kods 2000 “Preces
un pakalpojumi”);
3.3. Pārkārtoti projekta “Konkurentspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana
Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” izdevumi EUR 300 000 no struktūrvienības
06.60111, (izdevumu kods 5000 “Pamatkapitāla veidošana”) uz struktūrvienību 04.74003.605, (izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi” EUR 26080 un izdevumu kods 5000
”Pamatkapitāla veidošana” EUR 273920).
4. Finansēšana
4.1. Precizēts (samazināts) aizņēmums no Valsts kases prioritārā investīciju projekta
“Siltumtrases pārbūve un izbūve Malnavas pagastā” īstenošanai EUR 128 402, (klasifikācijas
kods F40322210).

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
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