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APSTIPRINĀTS 

ar Inčukalna novada domes 

2017. gada 28.decembra  sēdes 

lēmumu 

 (protokols Nr.12-1.§.) 

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI  Nr.14/2017 

“Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2018. gadam.” 

 
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 46.p. ,likumu ”Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par budžetu un 

finanšu vadību”. Likumu „Par pašvaldību budžetiem”, MK noteikumiem  Nr.1031 „Noteikumi par budžetu 

izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”, MK noteikumiem Nr.1032 „Noteikumi par budžetu 

ieņēmumu klasifikāciju”, 30.11.2015.  likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam. 

 

1. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžetu 2018.gadam ieņēmumos 

9 901 991 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžetu 2018. gadam izdevumos 

12 017 383 euro apmērā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem un 

funkcionālajām kategorijām saskaņā ar 1.pielikumu. 

3. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2018.gadam 

pa Inčukalna novada struktūrvienībām, iestādēm saskaņā ar 2.pielikumu. 

4. Noteikt aizņēmumu atmaksas apmēru 2018.gadam 240 246 euro apmērā.  

5. Apstiprināt līdzdalību SIA Vangažu avots pamatkapitālā 2018. gadam 98 223 

euro apmērā. 

6. Pamatbudžeta izdevumu daļas deficītu 2 115 392 euro segt, plānojot budžeta 

finansēšanas daļā mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts Kases 

1 164 550 euro ERAF projekta ”Gaujas ielas renovācija” realizācijai, 1 289 

311 euro segt no budžeta līdzekļu atlikuma uz 2017.gada 31.decembri. 

7. Apstiprināt kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu 2018.gada beigās Inčukalna 

novada pašvaldības pamatbudžetam 700 000 euro apmērā. 

8. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības speciālo budžetu 2018.gadam 

ieņēmumos 213 263 euro apmērā saskaņā ar 3.pielikumu. 

9. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības speciālo budžetu 2018.gadam 

izdevumos 140 000 euro apmērā saskaņā ar 3. pielikumu.  

http://priede.bf.lu.lv/scripts/atteli/albums.cgi?d=karogi&f=7&s=mazie&k=pilseta


10. Noteikt speciālā budžeta izdevumu sadalījumu pa programmām 2018.gadam 

saskaņā ar 4.pielikumu 

11. Apstiprināt mērķdotācijas 2018.gada astoņiem mēnešiem sadalījumu pamata 

un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  499272 euro apmērā saskaņā 

ar 5.pielikumu.  

 

12. Apstiprināt mērķdotācijas 2018.gada astoņiem mēnešiem sadalījumu interešu 

izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 31 592 euro apmērā saskaņā ar 

6.pielikumu.  

 

13. Apstiprināt mērķdotācijas 2018.gada astoņiem mēnešiem sadalījumu pašvaldību 

izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 88 024 

euro apmērā saskaņā ar 7.pielikumu.  

 

14. Apstiprināt mērķdotācijas māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu 6 210 

euro apmērā saskaņā ar 8. pielikumu. 

15. Apstiprināt Vangažu kultūras nama pasākumu plānu 2018.gadam saskaņā ar 

9. pielikumu. 

16. Apstiprināt Inčukalna tautas nama pasākumu plānu 2018. gadam saskaņā ar 

10.pielikumu. 

17. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu un citu saistību pārskatu, 

saskaņā ar 11.pielikumu. 

18. Budžeta izpildītāji piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošina efektīvu un racionālu 

pašvaldības budžeta izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu 

attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai 

izdevumi saskaņā ar naudas plūsmu nepārsniedz attiecīgajai programmai/ 

pasākumam tāmē apstiprinātos un plānotos budžeta izdevumus atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām. 

19. Inčukalna novada domes Finanšu un grāmatvedības daļa nodrošina 

pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu atmaksu 

saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim 

plānotajiem līdzekļiem. 

20. Novada domes izpilddirektoram saskaņā ar apstiprināto 2018.gada budžetu 

apstiprināt iestāžu un struktūrvienību izdevumu tāmes. 

21. Noteikt, ka iestāžu un struktūrvienību vadītājiem uz rīkojuma pamata un 

struktūrvienību vadītājiem, saskaņojot ar izpilddirektoru, nepieciešamības 

gadījumos ir tiesības apstiprināto attiecīgo ekonomiskās klasifikācijas 2200, 

2300 kodu ietvaros, veikt izmaiņas apakškodos, nepārsniedzot 25% no 

attiecīgo apakškodu summas noteiktiem mērķiem. 



22. Noteikt, ka iestāžu un struktūrvienību vadītājiem budžeta izmaiņu projektos 

neiekļaut izmaiņas no izdevumu kodos 2221, 2222, 2223, 2241 ieplānotajiem 

naudas līdzekļiem. 

23. Paskaidrojuma raksts saskaņā ar 12. pielikumu. 

 

 

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs    A.Nalivaiko 


