Ludzas novada domes 2021.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.22/2021
“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 279 168
(1.pielikums):
1.1. Palielināti nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada
ieņēmumi par EUR 29 297, (ieņēmumu klasifikācijas kods 4.1.1.1.);
1.2. Saņemts finansējums Izglītības pārvaldei finansējums psihoemocionālā atbalsta
pasākumiem Covid- 19 pandēmijas seku mazināšanai (supervīzijas) EUR 3416, (ieņēmumu
klasifikācijas kods 12.3.9.9.);
1.3. Valsts budžeta transferti noteiktiem mērķiem kopsummā EUR 202 701,
(ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.2.0.):
1.3.1. piemaksām par Covid-19 testēšanu skolās EUR 22 536,
1.3.2. Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļas finansējums Pasienes ambulancei
individuālo aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļu iegādei EUR 1008, (ieņēmumu
klasifikācijas kods 18.6.2.0.)
1.3.3. Labklājības ministrijas finansējums asistenta pakalpojumiem EUR 149 481;
1.3.4. Finansējums projektam “Latvijas skolas soma” EUR 11 738,
1.3.5. Precizēts ieņēmumu klasifikācijas kods no 18.6.3.0. uz 18.6.2.0. - Finansējums
projektam “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” EUR 13941;
1.3.6. Precizēts ieņēmumu klasifikācijas kods no 21.4.9.9. uz 18.6.2.0. - Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūras projekta “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana
Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs” maksājumiem EUR 3997;
1.4. Saņemts projekta “Atbalsts izglītības kompetenču attīstībai” avansa maksājums
Izglītības pārvaldei EUR 12539, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.0);
1.5.
Saņemts
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 12 236, (ieņēmumu klasifikācijas kods 18.6.3.0);
1.6. Saņemts 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) EUR 33 125, (ieņēmumu klasifikācijas
kods 18.6.3.0.);
1.7. Saņemts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta “Vesels- AktīvsZinošs” avansa maksājums Ludzas pilsētas vidusskolai EUR 3 792, (ieņēmumu klasifikācijas
kods 18.6.3.0);
1.8. Precizēts ieņēmumu klasifikācijas kods no 18.6.2.0. uz 18.6.3.0. – aktīvā
nodarbinātības pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” finansējumam par
EUR 479 622.
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2. Pamatbudžeta izdevumu plāns kopsummā palielināts par EUR 279 168
(1.pielikums), (būtiskākie grozījumi).
2.1. Piešķirti papildus līdzekļi atskurbināšanas pakalpojuma nodrošināšanai EUR 1894,
struktūrvienība 03.601-01.10, (izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi”);
2.2. Piešķirti papildus līdzekļi izdevumiem par elektroenerģiju bijušās linu fabrikas
teritorijā EUR 1800, struktūrvienība 04.112-01.10, (izdevumu kods 2000 “Preces un
pakalpojumi”);
2.3. Piešķirti papildus līdzekļi siltumtrases pārbūvei un izbūvei Malnavas pagastā
EUR 9614, struktūrvienība 04.3404-01.10, (izdevumu kods 5000 “Pamatkapitāla veidošana“),
iesniegums Nr.3.1.1.9/2021/371-IE no 13.11.2021.,
2.4. Piešķirti papildus līdzekļi teritoriju Raiņa ielā 12 un Rekaševa ielā 40 Ludzā
iežogošanai EUR 6066, struktūrvienība 06.60101-01.10, (izdevumu kods 5000 “Pamatkapitāla
veidošana“);
2.5. Piešķirti papildus līdzekļi teritoriju apsaimniekošanai Cirmas pagastā bīstamo
koku izzāģēšanai EUR 630, struktūrvienība 06.60103-01.10 un Nirzas pagastā Horošovas
kapu žoga ierīkošanai EUR 1767, struktūrvienība 06.60107-01.10, (izdevumu kods 2000
“Preces un pakalpojumi“);
2.6. Piešķirti papildus līdzekļi Kārsavas pilsētas saimnieciskai daļai strāvas ģeneratora
iegādei EUR 4719, struktūrvienība 06.60120-01.10, (izdevumu kods 5000 “Pamatkapitāla
veidošana“), samazinot izdevumus Kārsavas teritorijas attīstības pasākumiem, struktūrvienība
06.20021-01.10;
2.7. Palielināti līdzekļi dotācijām sporta klubiem EUR 5000, sporta pasākumiem
EUR 2000 un naudas balvām par sasniegumiem sporta EUR 1000, struktūrvienība 08.10001.10, (izdevumu kodi: 2000 “Preces un pakalpojumi”, 3000 “Dotācijas”, 6000 “Sociālie
pabalsti”, samazinot izdevumus kultūras pasākumiem par EUR 8000, struktūrvienība
08.29019-01.10, izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi” un 6000 “Sociālie pabalsti”),
2.8. Piešķirti papildus līdzekļi Ciblas pirmsskolas izglītības iestādei EUR 8357 katlu
mājas skursteņa nomaiņai, struktūrvienība 09.1121-01.10, (izdevumu kods 2000 “Preces un
pakalpojumi”), samazinot izdevumus Ciblas pagasta komunālai saimniecībai, struktūrvienība
05.20011-01.10, iesniegumi Nr.3.1.1.9/2021/399-IE no 02.12.2021.,
2.9. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas pilsētas vidusskolai un Ludzas 2.vidusskolai
skolēnu ēdināšanai EUR 54 000, struktūrvienības 09.2011-01.10 un 09.2021-01.10, (izdevumu
kods 2000 “Preces un pakalpojumi” );
2.10. Piešķirti papildus līdzekļi Ludzas 2.vidusskolai EUR 3855 sporta metodiķa
kabineta remontam, struktūrvienība 09.2021-01.10, (izdevumu kods 2000 “Preces un
pakalpojumi” ), iesniegums Nr.3.1.1.9/2021/348-IE no 25.10.2021.;
2.11. Piešķirti papildus līdzekļi Transporta daļai atlīdzībai EUR 8700,
transportlīdzekļu remontam un degvielai EUR 23 000, struktūrvienība 09.601-01.10,
(izdevumu kods 1000 “Atlīdzība” un izdevumu kods 2000 “Preces un pakalpojumi”;
2.12. Piešķirti papildus līdzekļi SIA “Kārsavas slimnīca” sociālās aprūpes nodaļas
darbinieku piemaksām par darbu Covid-19 apstākļos atlīdzībai EUR 2435, struktūrvienība
07.620-01.10, (izdevumu kods 3000 “Dotācijas” ), iesniegumi Nr.3.1.1.8/2021/4249-S no
09.11.2021.
Lai nodrošinātu papildus līdzekļu piešķiršanu, samazināti plānotie līdzekļi pašvaldības
policijas izveidošanai EUR 47 785 un līdzekļi neparedzētiem gadījumiem EUR 32229.
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