
 

Paskaidrojuma raksts 

par budžeta grozījumiem 29.04.2021. 

Pamatojoties uz izmaiņām pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu daļās ir izdarīti 

grozījumi saistošajos noteikumos.  

Pamatbudžets – ieņēmumi (1. pielikums) 

Pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par 47 038 EUR, un tie ir 6 888 872 EUR. 

 EKK 13.2.1.0.  - neplānotie ieņēmumi no NĪ “Lielkalves” pārdošanas Gramzdas 

komunālajā saimniecībā 30 190 EUR apmērā. 

 EKK 13.1.1.0 – neplānotie ieņēmumi no NĪ Liepu aleja 3-1 (bijušais feldšeru 

punkts) – 1200 EUR Kalētu komunālajā saimniecībā. 

 EKK 12.3.9.9. – neplānotie pārējie ieņēmumi par šķeldas pārdošanu Bunkas 

komunālā saimniecība 491 EUR.  

 EKK 13.4.0.0. – neplānotie ieņēmumi no kustamā īpašuma pārdošanas – Virgas 

pagasta komunālā saimniecība - nodeva metāllūžņus 2100 EUR vērtībā.  

 EKK 18.6.2.0. – Pašvaldību saņemtie transferti noteiktam mērķim – valsts 

piešķīrusi finansējumu vienreizējai piemaksai profesionālās pilnveides izglītības 

iestādes pedagogiem un atbalsta personālam 300 EUR ar DD VSAOI 

vienreizēju piemaksu. Kopējā summa 4334 EUR, no kuras 2955 EUR Priekules 

Mūzikas un mākslas skolai, 1379 EUR Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolai. 

Piemaksas apmēri noteikti 09.04.2021. MK rīkojumā Nr. 236.  

 EKK 12.3.9.9. – Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi – saņemts maksājums no 

VAS “Privatizācijas aģentūra” par īpašuma pārdošanu (pašvaldības daļa) – 3668 

EUR – Priekules komunālā saimniecība; 

 EKK 13.1.1.0 – neplānotie ieņēmumi no Priekules komunālās saimniecības 

pārdotajiem nekustamajiem īpašumiem 5055 EUR (Liepājas iela 3-6: 2500eur, 

Liepājas iela 1-35: 1800eur u Galvenā ielā 7-11: 755eur).  

 

Pamatbudžets – izdevumi 

 Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 280 702 EUR, un tie ir 7 541 953 EUR. 

Kopumā grozījumi tika veikti 45 budžeta tāmēs no 104. 

No ieņēmumiem par NĪ “Lielkalves” Gramzdas pagasts 2680 EUR apmērā novirzīja 

daudzdzīvokļu mājas “Liepas” Aizvīķos jumta remontam, 18 000 EUR apgaismojuma izbūvei 

Nākotnes ielā Gramzdas ciemā, 5000 EUR Gramzdas tautas nama piebūves projektēšanai un 

izbūvei un 4510 EUR asfalta seguma labošanai pie ēkas Skolas ielā 3.  

Kalētu komunālā saimniecība palielinājusi izdevumus par 1200 EUR, kas novirzīti 

taciņas atjaunošanai uz sociālo centru un feldšeru punktu, kur iepriekš jau bija ieplānoti 5700 

EUR.  

No Kalētu mājokļiem, kur iepriekš tika novirzīti ieņēmumi no cirsmas izsoles Liepu 

alejas 3a jumta rekonstrukcijai, 5907 EUR novirzīti Kalētu Mazās skolas fasādes siltināšanai 

pašvaldības līdzfinansējuma daļai. Kur iepriekš jau bija ieplānots pašvaldības līdzfinansējums 

13 477 EUR apmērā.  



Bunkas komunālā saimniecība saņemtos ieņēmumus no pārdotās šķeldas 491 EUR 

novirzīja elektriskās plīts iegādei Bunkas pagasta pārvaldē.  

Virgas komunālā saimniecība ieņēmumus no metāllūžņiem 1900 EUR novirzīja zāles 

pļāvēja iegādei par kopējo vērtību 2900 EUR vērtībā. Papildus 1000 EUR tika novirzīti no 

degvielas izdevumu ietaupījuma.  Un pārējos 200 EUR novirzīja kompresora iegādei. 

Priekules komunālajā saimniecībā ieņēmumi no Privatizācijas aģentūras novirzīti 1800 

EUR apmērā uz PII “Dzirnaviņas” ietves izbūvi, kur iepriekš tika plānoti tikai 2000 EUR, taču 

saņemot darbu tāmi, papildus nepieciešami 1800 EUR. Atlikusī summa 1868 EUR novirzīti 

ieguldīšanai pamatkapitālā Galvenās ielas seguma labošanai. Ieņēmumi palielināti arī par 

citiem Priekules pilsētas pārdotajiem īpašumiem 5055 EUR apmērā, kas arī novirzīti 

ieguldīšanai pamatkapitālā Galvenās ielas seguma labošanai.  

Palielināta Priekules pilsētas autotransporta budžeta tāme par 80 184 EUR, kas ir 

aizdevums no Valsts kases Ietves pārbūvei Galvenā ielā, Priekulē.  

Priekules kultūras nams veicis grozījumus kodu ietvaros no pasākumu naudas novirzot 

2300 EUR uz 5240 Pamatlīdzekļu izveidošana  - papildus līdzekļi velo stāvlaukuma izveidei, 

kur iepriekš jau bija ieplānoti 2400 EUR. 2620 EUR no dažādiem pasākumiem paredzētajiem 

kodiem arī uz Inventāru – āra akustiskās iekārtas papildināšanai kultūras nama pagalmā.   

Gramzdas tautas nams arī veicis grozījumus kodu ietvaros no pasākumu naudas 850 

EUR apmērā novirzot noliktavas izveidei pie tautas nama.  

Krotes Kronvalda Ata pamatskolas grozījumi kodu ietvaros tika veikta, lai nosegtu 

apkures sistēmas remonta izmaksas, kur kopsummā izmaksas bija 8218 EUR. Budžetā jau bija 

ieplānoti 2000 EUR dažādiem remontdarbiem, papildus šai summai no kurināmā iegādes 

līdzekļu ekonomijas tika novirzīti 6300 EUR.  

Mežupes pamatskola kodu ietvaros novirzījusi 6000 EUR stāvlaukuma izbūvei, iepriekš 

jau tika plānoti 12 000 EUR. 

Dabas resursu nodoklis 

Pašvaldības rīcībā pieejamie dabas resursu nodokļa finanšu līdzekļi uz 20.aprīli ir 

27 510 EUR. Plānojot budžetu, DRN līdzekļi netika novirzīti vienam konkrētam mērķim, bet 

gan tika piedāvāti varianti, kur šo finansējumu izlietot. Viens no tiem bija “Esošā ūdensvada 

rekonstrukcija un jauna kanalizācijas posma izbūve Gramzdas pagasta Gramzdas ciemā” un 

“Vides izglītības takas papildināšana”. Pašvaldības rīcībā ir informācija, ka ūdensvada un jauna 

kanalizācijas posma izbūve pēc projektēšanas sastāda aptuveni 300 000 EUR, tādēļ turpmākā 

šī projekta realizācija pagaidām ir atlikta. 16. aprīlī pašvaldībā saņemts Gramzdas pagasta 

pārvaldes vadītāja iesniegums, kurā lūgts no DRN finansējuma realizēt Vides izglītības takas 

papildināšanas 2.daļu, kuras ietvaros paredzēts izveidot pie Gramzdas mežaparka auto 

stāvlaukumu un informatīvos stendus, kas kopsummā sastāda 16 860 EUR. Papildus 

informācija par šo projektu un cenu aptaujas rezultātu pievienota budžeta grozījumu 

dokumentiem.  

Savukārt, 19. aprīlī saņemts Bunkas pagasta pārvaldes vadītājas Patricijas Andersones 

iesniegums, kurā lūgts no DRN finansējuma piešķirt līdzekļus ūdens atdzelžošanas iekārtu 

rekonstrukcijai Bunkas pagasta Tadaiķu ciemā 4865,20 EUR apmērā. Atdzelžošanas iekārtās ir 

konstatēti bojājumi, kurus nepieciešams novērst. Arī šo darbu tāme ir pievienota budžeta 

grozījumu pielikumā.  

Apmierinot abus iesniegtos lūgumus, kopējās izmaksas būtu 21 725,20 EUR.  

 



Finansēšana 

2021. gadā pašvaldība ir iecerējusi lūgt Valsts kasē aizdevumu vairāku projektu 

realizācijai, no kuriem marta mēnesī pozitīvs lēmums pieņemts projektam “Skolas ielas 

pārbūve Priekulē, Priekules novadā” par kopējo summu 211 403 EUR apmērā.  

Pozitīvs lēmums ir saņemts arī projektam “Ietves pārbūve Galvenā ielā Priekulē”, kur 

pašvaldība saņems Valsts kases aizdevumu 80 184 EUR.  

Aizdevuma summas iekļautas budžeta finansēšanas sadaļā un izdevumi iekļauti 

Priekules pilsētas autotransporta budžeta izdevumos. Budžeta tāme “Priekules pilsētas 

autotransports” ir samazināta par 51 000 EUR, kas novirzīti uz finansēšanas sadaļu, 

ieguldījumam pamatkapitālā Galvenās ielas asfalta seguma labošanai. 

 

Ziedojumi 

Ziedojuma un dāvinājuma budžeta ieņēmumi un izdevumi palielināti par 500 EUR, 

kurus Priekules daudzfunkcionālā sporta halle saņēma no Z/S “Ruģi” novusa inventāra iegādei.  

 

Finanšu nodaļas vadītāja 

L. Vītola 

 


