
Rēzeknes novada pašvaldības 

Lūznavas pagasta pārvaldes 

budžeta projekts 2015.gadam



Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvalde 

darbojas, pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" un 

pagasta pārvaldes Nolikumu. Pārvalde ir pašvaldības 

izveidotā iestāde, ar kuras starpniecību tiek nodrošināta 

likumā noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzēto 

Ministru Kabineta doto uzdevumu un pašvaldības 

brīvprātīgo iniciatīvu izpilde, ievērojot valsts un attiecīgās 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.

2015.gada budžeta mērķis bija sadalīt pieejamos resursus 

pārvaldes funkciju un izdevumu izpildei.



2015. gada pamatbudžeta plānotie ieņēmumi

sastāda 329 427 EUR, tai skaitā iestādes

finansējums – 302 632 EUR, t.i. 92 % no

kopējiem ieņēmumiem; ieņēmumi no vecāku

maksas PII ēdināšanai 5 500 EUR, t.i. 1,7 % no

kopējiem ieņēmumiem; ieņēmumi par zemes

nomu 4 800 EUR, t.i. 1,5 % no kopējiem

ieņēmumiem, naudas līdzekļu atlikums gada

sākumā 16 495 EUR.
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2015. gada pamatbudžeta izdevumi kopā  tika plānoti  sekojošās funkcionālajās kategorijās –

pirmsskolas izglītības iestādes finansējums – 89645 EUR (27.2 %); pagasta pārvaldes 

finansējums – 87621 EUR (26.6 %); teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 59617 EUR 

(18.1 %); izglītības papildus pakalpojumu (skolēnu pārvadājumi) finansējums – 20533 EUR 

(6.2 %); pārējā ekonomiskā darbība – 17351 EUR (5.3 %); atpūtas un sporta pasākumu 

finansējums – 16782 EUR (5.1 %), bibliotēkas finansējums – 16207 EUR(4,7%); aizņēmumu 

pamatsummas atmaksa – 13593 EUR (2,5%); procentu atmaksa - 4893 EUR (1,5 %), 

bāriņtiesas - 1000 EUR (0,3%); pārējā citur neklas.soc.aizs. – 1156 EUR (0,4%).



77403 77061

70061

33974

19890
17121

16359

9055

3884
1620

1140

59617

87621 89645

17351 20533
16207 16787

13593

4893

1000
1156

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkuma tāmes
Kopējie izdevumi 2014.gadā, 367063 EUR Plānotie kopējie izdevumi 2015.gadā, 329427 EUR



ELFLA projekta „Brīvā laika pavadīšanas iespējas stūrīša

«Gudru ņēmu padomiņu» izveide”





Projekta „Lūznavas parka dīķu un pieguļošo teritoriju apsaimniekošana”









EZF projekta „Aktīvā atpūtas centra 

„Zelta zvīņa” izveide”



Projekta „Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta 

pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” apkures sistēmas 

rekonstrukcijas darbi” īstenošana





PALDIES PAR UZMANĪBU 


