Ludzas novada domes 2021.gada 28.oktobra saistošo noteikumi Nr.13/2021
“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 1 597 993(1.pielikums)
1.1. Ģimenes ārsta St.Streļča maksājumi medicīnas darbinieku piemaksām par darbu
paaugstināta riska apstākļos saistībā ar Covid-19 EUR 1365, (ieņēmumu klasifikācijas kods
12.3.9.9.);
1.2. Palielināti ieņēmumi no ēku un būvju īpašumu pārdošanas par EUR 133 762,
(ieņēmumu klasifikācijas kods 13.1.0.0.);
1.3. Palielināti ieņēmumi no zemes īpašumu pārdošanas par EUR 207 501, (ieņēmumu
klasifikācijas kods 13.2.1.0.);
1.4. Precizēti (samazināti) ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas par EUR 46791,
(ieņēmumu klasifikācijas kods 13.2.2.0.);
1.5. Palielināti ieņēmumi no pašvaldības kustamā īpašuma un mantas realizācijas par
EUR 2968, (ieņēmumu klasifikācijas kods 13.4.1.0.);
1.6. Valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem kopsummā EUR 1 302 554,
(ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.):
1.6.1. Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļas finansējums Mežvidu feldšeru
vecmāšu punkta uzturēšaanai EUR 1511;
1.6.2. Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļas finansējums Mežvidu feldšeru
vecmāšu punktam par veikto personu vakcināciju EUR 577;
1.6.3. Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļas finansējums feldšeru vecmāšu
punktiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un dezinfekcijas līdzekļiem EUR 3880;
1.6.4. Salnavas pamatskolai un Zilupes vidusskolai darba samaksai asistentiem
EUR 2339;
1.6.5. Ludzas novada izglītības iestādēm mēŗķdotācija pedagogu darba samaksai
EUR 1 167 247, t.sk. pamata un vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai
EUR 1 053 559; interešu izglītības pedagogu darba samaksai EUR 57 089, 5-6gadīgo
apmācības pedagogu darba samaksai EUR 141 315, pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis”
pedagogu darba samaksai EUR 29 709; profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai EUR 12575;
1.7. Projekta “Karjeras atbalsts izglītības iestādēs” avansa maksājums
2021./2022.mācību gada izmaksām Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei EUR 9234,
(ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.0);
1.8. 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 16 839,
(ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.0);
1.9. Saņemti līdzekļi Sociālajam dienestam supervīzijām EUR 1424, (ieņēmumu
klasifikācijas kods 18.6.3.0);
1.10. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta “Labbūtības ceļakartes
aktivitāšu īstenošana Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs” maksājumi Ludzas
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pilsētas vidusskolai EUR 1000, Ludzas 2.vidusskolai EUR 998, Ciblas vidusskolai
EUR 999, Malnavas koledžai EUR 1000, (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.4.9.9.);
1.11.
Ludzas
novada
BJC-Erasmus
proj.Nr.2020-1-PL01-KA205-078464
/HANDMADE YOU(TH) finansējums 1925, (ieņēmumu klasifikācijas kods 21.4.9.9.), t.sk.
finansējumam EUR 7090 precizēts ieņēmumu klasifikācijas kods no 18.6.3.0. uz 21.4.9.9.);
1.12. Atmaksāti neizmantotie līdzekļi piemaksām pedagogiem par individuālajām
konsultācijā Covid-19 pandēmijas laikā kopsummā EUR 36 785, t.sk. Zilupes vidusskola
EUR 12 073, Zilupes Mūzikas un mākslas skola EUR 78, Kārsavas vidusskola EUR 20 977,
Ciblas vidusskola un Pušmucovas pamatskola EUR 3657.
2. Pamatbudžeta izdevumu plāns kopsummā palielināts par EUR 1 751 026
(1.pielikums), (būtiskākie grozījumi),
2.1. Piešķirti papildus līdzekļi jauniešu nodarbinātībai EUR 932, struktūrvienība
04.12201-01.10, (izdevumu kods 1000 “Atlīdzība” EUR 574, 6000 “Sociālie pabalsti”
EUR 358);
2.2. Piešķirti līdzekļi ERAF projekta “Konkurentspējīgas uzņēmējdarbības vides
nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” pašvaldības līdzfinansējumam un
priekšfinansējumam EUR 416 633, struktūrvienība 04.51001-03.58, (izdevumu kods 5000
“Pamatkapitāla veidošana“), (plānotais aizņēmums no Valsts Kases);
2.3. Piešķirti papildus līdzekļi zemes Kr.Barona ielā 35 Ludzā iegādei EUR 3 500,
struktūrvienība 06.60101-01.10, (izdevumu kods 5000 “Pamatkapitāla veidošana”), Ludzas
novada pašvaldības 23.09.2021. lēmums, protokols Nr.8, 61.§);
2.4. Palielināti līdzekļi dotācijām sporta klubiem EUR 3626, struktūrvienība 08.10001.10, (izdevumu kods 3000 “Dotācijas”), t.sk. piešķirta dotācija sporta klubam “Vārpa VD”
EUR 1813;
2.5. Piešķirti papildus līdzekļi Istras pirmsskolas izglītības iestādei EUR 1000 mēbeļu
un saimniecības precu iegādei, struktūrvienība 09.115-01.10, (izdevumu kods 2000 “Preces un
pakalpojumi”), iesniegumi Nr.3.1.1.9/2021/261-IE no 17.09.2021., Nr.3.1.1.9/2021/286-IE no
28.09.2021., Nr.3.1.1.9/2021/305-IE no 04.10.2021.;
2.6. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas 2.vidusskolai EUR 21 000 piecu interaktīvo
ekrānu iegādei sākumskolas posmam, struktūrvienība 09.2021-01.10, (izdevumu kods 5000
“Pamatkapitāla veidošana” ), iesniegums Nr.3.1.1.9/2021/324-IE no 12.10.2021.;
2.7. Piešķirti papildus līdzekļi Mežvidu pamatskolai EUR 1650 elektriskās plīts
iegādei, struktūrvienība 09.206-01.10, (izdevumu kods 5000 “Pamatkapitāla veidošana”),
iesniegums Nr.3.1.1.9/2021/341-IE no 19.10.2021.;
2.8. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas sporta skolai EUR 5332 kabineta mēbeļu un
kopētāja iegādei, struktūrvienība 09.515-01.10, (izdevumu kods 2000 “Preces un
pakalpojumi” EUR 2132, izdevumu kods 5000 “Pamatkapitāla veidošana” EUR 3200),
samazinot izdevumus sporta pasākumu organizēšanai par EUR 3200, struktūrvienība 08.10001.10, iesniegums Nr.3.1.1.9/2021/279-IE no 23.09.2021..
3. Veikti grozījumi iestāžu funkciju klasifikācijas un iestāžu ekonomiskās
klasifikācijas ietvaros (1.pielikums), (būtiskākie grozījumi),
3.1. Pārkārtoti līdzekļi pievienotās vērtības nodokļa nomaksai no struktūrvienībām
“Ūdensapgāde” 06.300 uz struktūrvienībām “Atkritumu apsaimniekošana” 05.100 un pagastu
pārvaldes, struktūrvienība 01.100 kopsummā par EUR 6884;
3.2. Pārkārtoti līdzekļi Zilupes pilsētas teritorijas apsaimniekošanai, struktūrvienība
06.60116-01.10, par EUR 28 100 no struktūrvienības “Sporta pasākumi” 08.102-01.10,
(izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi”);
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3.3. Sakarā ar jaunu novada struktūrvienību izveidošanu un izdevumu
pārklasificēšanu (precizēti izdevumi, saskaņā ar izdevumu ekonomisko klasifikāciju),
pārkārtoti pamatbudžeta līdzekļi un izdevumi starp struktūrvienībām: Deputāti 01.112-01.10,
Zilupes pilsētas pārvalde 01.1142, Zilupes novada dzimtsarakstu nodaļa 03.393-01.10,
Kārsavas pilsētas attīstības pasākumi 06.20021-01.10, Ciblas novada attīstības nodaļa
06.20011, Kārsavas novada attīstības nodaļa 06.20020-01.10, Informācijas tehnoloģiju nodaļa
01.118-01.10, Nekustamā īpašuma pārvaldības nodaļa 06.60127-01.10, Televīzija 08.31201.10; Izdevniecība 08.331-01.10.
4. Finansēšana
4.1. Plānots aizņēmums no Valsts kases ERAF projekta “Konkurentspējīgas
uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā”
īstenošanai EUR 416633, (klasifikācijas kods F40322210);
4.2. Palielināts pamatbudžeta līdzekļu atlikums uz gada beigām par EUR 263 600,
(klasifikācijas kods F22010000 PB).
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