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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8/2020 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

 

APSTIPRINĀTI 
ar Riebiņu novada domes 2020. gada 16. jūnija  

sēdes lēmumu Nr. 1 protokols Nr. 8 

  

Par grozījumiem Riebiņu novada domes 2020.gada budžetā  
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46. Panta pirmo daļu, likuma  

„Par budžetu un finansu vadību 6.pantu un 41.pantu, 

 likuma „Par pašvaldību budžetiem”  
 

Izdarīt grozījumus 2020.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2020 

“Par Riebiņu novada domes 2020.gada budžetu”  (skat.1., 2.pielikumu) 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       P. Rožinskis 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paskaidrojuma raksts 
Riebiņu novada domes 2020.gada 16.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2020 

‘’Par grozījumiem 2020.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2020 

 „„Par Riebiņu novada domes 2020.gada budžetu””  

 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 

Grozījumi 2020.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2020 „Par Riebiņu novada 

domes 2020.gada budžetu””  nosaka izmaiņas 2020.gada budžeta  ieņēmumu un 

izdevumu struktūrā 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 

Grozījumi 2020.gada ieņēmumos tiek veikti pamatojoties uz to, ka tika piešķirta valsts 

mērķdotācija mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei izglītības iestādēm, kā arī 

ieskaitīta mērķdotācija cietušo rehabilitācijas pasākumiem. Bez tam tika ieskaitīts 

finansējums projektam „Proti un dari” EUR 4070, kas nebija plānots. Ieņēmumi tiek 

samazināti „ienākuma nodoklim” par 11818. Kopējie ieņēmumi nemainās. Grozījumi 

2020.gada budžeta izdevumos  radās, pamatojoties uz Riebiņu novada domes pieņemtajiem 

lēmumiem  (par līdzekļu novirzīšanu uzņēmējdarbības atbalsta un mazo grantu projektiem 

no projektam „Eiropa pilsoņiem”, kurš 2020.gadā netiks realizēts; par valsts piešķirtās 

mērķdotācijas mācību literatūras un līdzekļu iegādei sadali pa izglītības iestādēm).  Bez 

tam, veicot iepirkuma procedūras 2020.gadā plānotajiem infrastruktūras objektu 

remontdarbiem, izrādījās, ka budžetā plānoto līdzekļu nepietiek Bērzu ielas Galēnu pagastā 

dubultās virsmas apstrādei (trūkst EUR 1430), bet finansējums paliek no Galēnu 

pamatskolas telpu remontdarbiem. Sakarā ar Covid pandēmiju SAC „Rušona” bija 

nepieciešams izveidot izolatora telpas, kas prasīja papildus līdzekļus. Kastīres bibliotēkai 

piešķirti papildus EUR 25 pakaramā iegādei.  Rušonas ezera apsaimniekošanas noteikumu 

izstrādei trūka EUR 1145, Bicānu ezera apsaimniekošanas noteikumu izstrādei trūka EUR 

1760. Līdzekļi tika novirzīti no projekta „Eiropa pilsoņiem” finansējuma. Budžeta kopējie 

izdevumi pēc grozījumiem paliek nemainīgi. 

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Neietekmē. 

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām 

procedūrām 

Neietekmē. 

5. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 

Nav notikušas. 

 

 

Priekšsēdētājs       P.Rožinskis 

 

 

 



 

 

 

PĀRSKATS 

Par Riebiņu novada domes 2020.gada budžeta izdevumu grozījumiem 

 

Pamatbudžeta izdevumu struktūrā ir veikti šādi grozījumi: 

1) Samazināti ieņēmumi no ienākuma nodokļa par EUR 11818; 

2) Samazināti ieņēmumi Preiļu novada areāla uzņēmējvides infrastruktūras 

sakārtošanai par EUR 1087 

3) Palielināti ieņēmumi saņemtajiem transfertiem par EUR 8835; 

4) Palielināti ieņēmumi saņemtajiem transfertiem ES struktūrfondu projektiem par 

EUR 4070; 

 

Pamatbudžeta izdevumu struktūrā ir veikti šādi grozījumi: 

1) Palielināti izdevumi:   

1.1. Rušonas ezera ekspl.noteikumu izstrādei par EUR 1145; 

1.2. Bicānu ezera ekspl.noteikumu izstrādei par EUR 1760; 

1.3. Dravnieku pamatskolai (elektroenerģijai) par EUR 5000; 

1.4. Atbalstam uzņēmējdarbības un mazā granta projektiem par EUR 2000; 

1.5. Mācību grāmatu un līdzekļu iegādei izglītības iestādēm par EUR 6595; 

1.6. Bērzu ielas Galēnu pagastā dubultās virsmas apstrādei par EUR 1430; 

1.7. SAC „Rušona” par EUR 819 Covid -19 prasību nodrošināšanai. 

2) Samazināti izdevumi:   
2.1. Pārējai izglītība par EUR 5000 (nav nepieciešams finansējums dziesmu 

svētkiem); 

2.2.  Projektam „Eiropa pilsoņiem” par EUR 5000 (projekts sakarā ar Covid-19 

vīrusa izplatību pasaulē netiks realizēts) ; 

2.3. Galēnu pamatskolai par EUR 3780, pamatojieties uz iepirkuma par skolas 

telpu remontdarbiem rezultātiem; 

2.4. Rušonas pamatskolai par EUR 1235 (līdzekļi no degvielas patēriņa 

samazinājuma novirzīti mācību līdzekļu un grāmatu iegādei); 

2.5. Riebiņu vidusskolai par EUR 3240 (līdzekļi no degvielas patēriņa 

samazinājuma novirzīti mācību līdzekļu un grāmatu iegādei); 

2.6. Aizdevuma atmaksas summa par EUR 521. 

3) Pārējie grozījumi tiek veikti pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem vienas   

   struktūrvienības ietvaros. 

 


