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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Inčukalnā 

Apstiprināti 

Ar Inčukalna novada domes 

2021.gada 19.maija sēdes lēmumu, 

Protokols Nr. 6-33.§.) 

 

Saistošie noteikumi Nr.7/2021 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos 

Nr.21/2020 “Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”” 

 

 

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

46.panta pirmo un otro daļu, 

likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.pantu, 

likumu „Par budžetu un finanšu vadību” 

 

 

 

1. Palielināt Inčukalna novada domes budžeta ieņēmumus par 88 887 euro saskaņā ar 

1.pielikumu. 

 

2. Palielināt Inčukalna novada domes budžeta izdevumus atbilstoši funkcionālajām un 

ekonomiskajām kategorijām par 101 651 euro saskaņā ar 2.pielikumu. 

 

3. Palielināt Inčukalna novada pašvaldības budžeta izdevumus 2021.gadam pa 

struktūrvienībām un iestādēm par 101 651 euro saskaņā ar 3.pielikumu. 

 

4. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā 

pēc to parakstīšanas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                A. Nalivaiko 
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Paskaidrojuma raksts 

Inčukalna novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2021  „Par 

grozījumiem saistošajos noteikumos  Nr. 21/2020 „Par Inčukalna novada 

pašvaldības budžetu 2021. gadam””. 

 

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 21/2020 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 

2021.gadam”” ir sagatavoti, jo ir precizēts valsts budžeta mērķdotācijas apjoms un sadalījums 

mācību līdzekļu iegādei pašvaldības skolās, papildus ir piešķirti līdzekļi no valsts budžeta 

programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” saistībā ar darbu Covid-19 pandēmijas laikā par 

papildus piemaksu pedagogiem, pirmsskolas izglītības pedagogiem, pedagogu palīgiem un atbalsta 

personālam, kā arī veiktas citas radušās izmaiņas. 

 

Ieņēmumi palielināti par 88 887 euro, t.sk. (skat.pielikumu Nr.1) 

Transfertu ieņēmumi – palielināti par 88 887 euro, t.sk. 

Precizēts un palielināts mērķdotācijas apjoms Inčukalna mūzikas un mākslas skolas pedagogu 

atlīdzībai 18 764 euro, palielināti ieņēmumi projekta ietvaros 1 664 euro. 

Precizēti ieņēmumi (/*sksoma) projektam “Latvijas skolas soma” palielinot tos par 4837 euro. 

Precizēts un palielināts mērķdotācijas apjoms autoceļiem, palielinot tos par 5 364 euro. Piešķirtas 

papildus mērķdotācijas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un pedagogu palīgiem par darbu 

klātienē Covid -19 pandēmijas laikā un vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem par individuālajām 

konsultācijām  Covid-19 pandēmijas laikā – 58 258 euro. 

 

Izdevumi palielināti par 101 651 euro, t.sk. (skat.pielikumu Nr.2): 

 

01. Vispārējie valdības dienesti – izdevumi samazināti par euro (skat.pielikumu Nr.3-01), 6 500 

t.sk. samazināti pārvaldes izdevumi 6 500 euro, t.sk. datortehnikas iegādei Inčukalna pamatskolai - 

2 100 euro, PII “Minka” – 1000 euro, Inčukalna un Vangažu bibliotēkai – 1000 euro, Vangažu 

kultūras namam – 1000 euro,  bāriņtiesai Inčukalnā un Vangažos – 1 400 euro. 

 

08. Atpūta, kultūra un reliģija      + 2 000 euro  (skat.pielikumu  Nr.3-08) 

Bibliotēkām + 1000 euro novirzīti Inčukalna un Vangažu bibliotēkas datortehnikas iegādes 

izdevumu segšanai. 

Vangažu kultūras namam + 1 000 euro, t.sk. samazināti Vangažu kultūras nama pasākumu 

izdevumi  - 3300 euro un palielināti Vangažu kultūras nama izdevumi par 4300 euro – t.sk. 

datortehnikas iegādei – 1000 euro, 3300 euro inventāra un pamatlīdzekļu iegādei. 

 

09.Izglītība    + 104 751 euro   ( Skat.Pielikumu Nr.03-09) 

Inčukalna mūzikas un mākslas skola – palielināti izdevumi Inčukalna mūzikas un mākslas skolas 

pedagogu atlīdzībai 18 764 euro un projekta ietvaros palielināti izdevumi interaktīvā ekrāna iegādei 

– 2226 euro. 

Palielināti izdevumi (piešķirtas mērķdotācijas) pedagogu un pedagogu palīgu atlīdzībai PII 

“Jancis”  - 6729 euro, PII “Minka – 6938 euro, saistībā ar darbu Covid-19 pandēmijas laikā. PII 

“Minka” palielināti izdevumi pamatkapitāla palielināšanai (datortehnikas iegādei) – 1000 euro, PII 

“Jancis” palielināti izdevumi 

Inčukalna pamatskolai  +  30 612 euro, t.sk. 

Palielināti izdevumi (piešķirtas mērķdotācijas) pedagogu algām – 17799 euro, mācību līdzekļiem un 

grāmatām –10 713 euro, un 2100 euro – pamatkapitāla palielināšanai (datortehnikas iegādei). 

Vangažu vidusskolai + 38 334 euro, t.sk. 

Valsts mērķdotācija pedagogu algām – 26 792, mācību līdzekļiem un grāmatām – 11542 euro. 

10.000 Sociālā aizsadzība – 1 400 euro ( Skat.Pielikumu Nr.03-10) 

Palielināti izdevumi datortehnikas iegādei – Bāriņtiesai Vangažu pilsētas pārvaldē – 1000 euro, 

Bāriņtiesai Inčukalnā – 400 euro. 

 

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja     E.Ansfelde 


