
Paskaidrojuma raksts  

par budžeta grozījumiem 26.03.2020. 

Pamatojoties uz izmaiņām pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu daļās ir izdarīti 

grozījumi saistošajos noteikumos.  

Pamatbudžets – ieņēmumi (1. pielikums) 

Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 182 101 EUR, un tie ir 7 361 169 EUR. 

Ieņēmumi palielināti: 

 EKK 13.2.1.0. – Neplānotie ieņēmumi no zemes īpašumu pārdošanas Gramzdas 

komunālajā saimniecībā, kas novirzīti 38 044 EUR apmērā Gramzdas 

ūdenssaimniecībai Gramzdas kanalizācijas projekta īstenošanai. Ieņēmumi 

izveidojušies no NĪ “Spāres” 2200EUR, NĪ “Dārziņi” 1000EUR (nomaksas līgums) 

un NĪ “Lejiņas” 34 844EUR; 

 EKK 13.2.2.0. – Neplānotie ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas Bunkas 

komunālajā saimniecībā, kas novirzīti 128 057 EUR apmērā Bunkas 

ūdenssaimniecībai Krotes ciema kanalizācijas projekta 2.kārtas īstenošanai. 

Ieņēmumi izveidojušies no NĪ “Vējkalnu mežs”. 

 EKK  13.2.1.0. – Neplānotie ieņēmumi no zemes īpašumu pārdošanas 4531 EUR un 

EKK 13.1.0.0. Neplānotie ieņēmumi no ēku un būvju īpašumu pārdošanas 11 469 

EUR apmērā Priekules komunālajā saimniecībā, kas kopsummā ir 16 000 EUR 

novirzīti ieguldījumam SIA “Priekules nami” pamatkapitālā maģistrālā ūdensvada 

nomaiņai Galvenā ielā, Priekulē.  

 

Pamatbudžets – izdevumi 

Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 166 101 EUR, un tie ir 8 082 303 EUR. 

Pamatbudžeta izdevumi samazināti par 16 193 EUR un 8212 EUR, un gala rezultātā 

budžeta izdevumu apmērs ir 8 057 898 EUR. 

Kopumā izdarīti grozījumi 9 no 106 budžeta tāmēm. 

Izdevumu apjoms mainās Gramzdas pagasta ūdenssaimniecības budžeta tāmē, kur izdevumi 

palielinās 38 044 EUR kanalizācijas projekta realizācijai, kā arī par 29 205 EUR, kas atgriezti no 

Bunkas pagasta komunālās saimniecības ieņēmumiem no NĪ Vējkalnu mežs līdzekļiem.  

Izdevumu apjoms mainās Bunkas pagasta ūdenssaimniecības budžeta tāmē, kur saņemti 

līdzekļi no Vējkalnu meža pārdošanas un līdzekļi novirzīti Krotes ciema kanalizācijas projekta 2. 

kārtas realizācijai 13 720 EUR apmērā un Tadaiķu ciema kanalizācijas projektam 71 293 EUR.  

Izdevumu apjoms palielināts budžeta tāmei “Maksājumi par aizņēmumiem”, kur 

nepieciešams kopsummā novirzīt 5175 EUR aizņēmumu % maksājumam par Priekules 

kanalizācijas aizņēmumu ieguldīšanai pamatkapitālā, taču 2000 EUR novirzīti kodu ietvaros, 

precizējot Valsts kases aizņēmumu apkalpošanas maksu un atlikusī summa 3175 EUR pievienota 

no Bunkas pagasta ūdenssaimniecībai 2019. gadā novirzītajiem līdzekļiem no Priekules pilsētas 

pārdotajiem īpašumiem, kas kopsummā bija 13 839  EUR.   

 Un atlikusī starpība no 13 839  EUR, kas sastāda 10 664 EUR novirzīta Priekules 

vidusskolas fasādes atjaunošanai.  

Izdevumu apjoms samazināts budžeta tāmei “Virgas pagasta ūdenssaimniecība”, kur 16 193 

EUR novirzīti ieguldīšanai SIA “Priekules nami” pamatkapitālā Virgas pagasta attīrīšanas iekārtu 

pārveidošanai Melnkalnēs un Miglās. 



Izdevumu apjoms samazināts budžeta tāmei “Attīstības plānošanas nodaļa”, kur skolas parka 

projektam tika rezervēti 13 363 EUR, taču kā tapa zināms, tad projekts nav apstiprināts, tādēļ 

līdzekļi 5151 EUR apmērā novirzīti uz Priekules komunālo saimniecību Priekules vidusskolas parka 

labiekārtošanai un rakšanas darbiem un 8212 EUR novirzīti ieguldījumam Priekules namu 

pamatkapitālā maģistrālā ūdensvada izbūvei. No Attīstības plānošanas nodaļas EKK 3263 Valsts un 

pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem pārcelts kodu ietvaros 1815 EUR uz 

Sociālā dienesta DI projekta rekonstrukcijas būvprojekta izstrādes izdevumu segšanai, jo izmaksas 

ir dārgākās nekā iepriekš plānots.   

Priekules komunālās saimniecības budžeta izdevumu tāmē, kur pēc LR Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas norādījumiem bija nepieciešams veikt korekcijas deleģēšanas 

līguma tāmē: 

No koda 3261 “Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un pašvaldību komersantiem” 

kopsummā 8744 EUR pārcelts uz: 

1.1. EKK 2229 “Pārējie komunālie pakalpojumi” par lielgabarītu gružu izvešanu no 

pašvaldības īpašuma 2480EUR; 

1.2. EKK 2241 “Ēku, būvju un telpu būvdarbi” par Liepājas ielas 13a katlu mājas logu 

nomaiņu 2734 EUR; 

1.3. EKK 2241 “Ēku, būvju un telpu būvdarbi” par Zviedru vārti 3 lietus ūdens 

kanalizācijas izbūvi 3530 EUR.  

Tāpat izdevumu apjoms nemainās Domes administrācijas budžeta tāmē, kur no EKK 1111 

“Deputātu mēnešalga” pārcelts 1925 EUR uz EKK 6259 “Pārējā sociālā palīdzība naudā” Rutas 

Balodes ikmēneša pabalstam pie vecuma pensijas.  

Pamatbudžets – finansēšana 

 

2020. gada 05. martā ar Valsts kasi tika noslēgts aizņēmuma līgums par ieguldījumu SIA 

“Priekules nami” pamatkapitālā, 06. martā pašvaldība savā Valsts kases norēķinu kontā saņēma 

2020.gada aizņēmuma daļu 1 288 301 EUR apmērā, kas ir daļa no kopējās aizņēmuma summas. 

Pamatbudžeta tāmē šī summa norādīta finansēšanas kodā F40320010. Pamatojoties uz Priekules 

novada pašvaldības domes lēmumiem Nr. 361 (02.08.2017.), Nr. 93 (09.03.2018.) un Nr. 49 

(23.01.2020.), pamatbudžeta finansēšanas sadaļā ieguldījuma summa attēlota finansēšanas kodā 

F55010013. Tāpat finansēšanas sadaļa palielināta par 16 193 EUR ieguldījumam SIA “Priekules 

nami” pamatkapitālā attīrīšanas iekārtu pārveidošanai. Finansēšanas sadaļa tiek palielināta par 

24 212 EUR arī ieguldījumam SIA “Priekules nami” pamatkapitālā maģistrālā ūdensvada nomaiņai 

Galvenā ielā, Priekulē.  

 

Ziedojumu un dāvinājumu budžets (3. pielikums) 

Ziedojuma un dāvinājuma budžeta ieņēmumi un izdevumi palielināti par 400 EUR, kurus 

Priekules vidusskola saņēma no fiziskām personām 2020.gada 25. janvāra koncertā “Dejojam no sirds”.  

Veikta saistību apmēra papildināšana par 2020.gadā 05. martā noslēgtā līguma summu 

ieguldījumam kapitālsabiedrības pamatkapitālā un atlikušās pamatsummas precizējums aizņēmumam 

par videokameru projektu, kur tika veikta pirmstermiņa atmaksa.  (5. pielikums) 

 

Finanšu nodaļas vadītāja 

L. Garkalne 

 


