
SAISTOŠIE  NOTEIKUMI  Nr.4/2011 “Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2011. gadam.” 

 

Apstiprināti ar Inčukalna novada domes 2011.gada 25.februāra ārkārtas sēdes lēmumu, protokols Nr.3-1.§. 

 

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 14.,21.,46.p. un likumu ”Par pašvaldību budžetiem” 2.,7.,11,15.,16.,17.p.,likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 

11.un 41.p.,likuma ” Par nodokļiem un nodevām”  12.p..Papildus ņemti vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums ,MK 

noteikumi  Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”, MK noteikumi  Nr.1032  „Noteikumi par budžetu 

ieņēmumu klasifikāciju”. 

 
1. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam ieņēmumos  3937386 latu  apmērā. 

2. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam izdevumos 4712130 latu apmērā pa ekonomiskās  klasifikācijas kodiem  un 

funkcionālajām kategorijām. 

3. Noteikt  finansējumu no Valsts Kases  2011.gadā  297050 latu apmērā, t.sk. aizņēmumu atmaksu  202950 latu apmērā, t.sk. Valsts Kasei -201920 latu 

apmērā, SIA HANSA līzings-1030 latu apmērā, saņemt aizņēmumu no Valsts Kases Inčukalna pamatskolas un Vangažu vidusskolas siltināšanas 

projektu realizēšanai 500000 latu apmērā 

4. Apstiprināt pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2011.gada 1. janvāri  589012 latu apmērā, t.sk. P/a Sociālās aprūpes māja „Gauja” 

naudas līdzekļu atlikums – 38293 lati 

5. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2011.gadam pa Inčukalna novada struktūrvienībām, iestādēm saskaņā ar pielikumu 

Nr.3. 

6. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžetā uz pārskata perioda beigām 160000 latu apmērā. 

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

8. Noteikt Inčukalna novada  pašvaldības speciālo budžetu 2011.gadam ieņēmumos 74950 latu apmērā  saskaņā ar pielikumu Nr.5 

9. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības speciālo budžetu 2011.gadam izdevumos 100070 latu apmērā  atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām 

kategorijām  saskaņā ar pielikumu Nr.6, pa izdevumu mērķiem saskaņā ar pielikumu Nr.7 

10. Apstiprināt Inčukalna novada  pašvaldības speciālā  budžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2011. gada 1.janvāri 112254 latu apmērā, t.sk. dabas resursu 

nodokļa līdzekļu atlikums - 57190 latu apmērā, autoceļu līdzekļu atlikums- 52811 latu apmērā, pārējie ieņēmumi-2253 latu apmērā 

11. Apstiprināt ziņojumu par 2011.gada budžetu. Pielikums Nr.8 

12. Noteikt, ka galvenie budžeta izpildītāji apstiprina pašvaldības iestāžu ieņēmumu un izdevumu tāmes un noslēdz finansēšanas līgumu par 

finansējumu. 

13. Pašvaldības budžeta plāns ir noteikts sīkākajā sadalījumā pa izdevumu kodu grupām. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem ir tiesības rīkoties ar 

pašvaldības budžeta līdzekļiem plānoto izdevumu robežās. Atsevišķos gadījumos ar domes finansu daļas vadītājas un domes priekšsēdētāja 

saskaņojumu, iesniedzot priekšlikumu par pašvaldības budžeta izmaiņām, drīkst  veikt maksājumus nepārsniedzot izdevumu kodus ar divām zīmēm.   

Visiem budžeta izpildītājiem atļauts pirkt pakalpojumus un preces  no komercsabiedrībām  ar kurām noslēgti līgumi saskaņā ar iepirkumu procedūrām. 

14. Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” 4¹ punktu, Valsts 

Kases pārskatu sistēmai sniegt informāciju par pašvaldības budžeta izdevumiem sadalījumā  grupās ar divām zīmēm . 

 
Novada domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus 

 


