
 

Pielikums  Inčukalna novada domes  

2010.gada 17.februāra sēdes lēmumam,  

protokols Nr.5-5.§. 

 

 

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI  Nr.1/2010 

“Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2010. gadam.” 

 
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 likums ”Par valsts un pašvaldību amatpersonu atlīdzību 2009.gadam”,MK rīkojums 

Nr.882 „Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības  nodrošināšanas pasākumiem” 

 

1. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžetu 2010.gadam 

ieņēmumos  3961647 latu  apmērā  saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžetu 2010.gadam 

izdevumos 4013190 latu  apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

3. Noteikt aizdevumu atmaksu  228418 latu apmērā, t.sk.Valsts Kasei -227378 

latu apmērā, SIA HANSA līzings-1040 latu apmērā. 

4. Apstiprināt pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 

2010.gada 1. janvāri 336501 latu apmērā . 

5. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 

2010.gadam pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem un funkcionālajām 

kategorijām saskaņā ar pielikumu Nr.3. 

6. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Inčukalna novada 

pašvaldības pamatbudžetā uz pārskata perioda beigām 60000 latu apmērā. 

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

saskaņā ar pielikumu  Nr.4 

8. Apstiprināt  viena skolēna izmaksas  pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 

2010.gadam-  Inčukalna pamatskolā–580.74 latu apmērā, mēnesī –48.40  latu 

apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr.5 

9. Apstiprināt  viena skolēna izmaksas  Vangažu vidusskolā  pašvaldību 

savstarpējiem  norēķiniem 2010.gadā –520.18 latu apmērā, mēnesī –43.35 latu 

apmērā,saskaņā ar pielikumu Nr.5 

10. Apstiprināt  viena skolēna izmaksas  pirmsskolas izglītības iestādē „Jancis”  

pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2010.gadā –1207.82 latu apmērā, 

mēnesī –100.65 latu apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr.5 



11. Apstiprināt  viena skolēna izmaksas  pirmsskolas izglītības iestādē „Minka”  

pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2010.gadā –1067.40 latu apmērā, 

mēnesī –88.95 latu apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr.5 

12. Apstiprināt valsts mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un VSAO 

iemaksām  sadalījumu pa Inčukalna novada izglītības iestādēm saskaņā ar 

pielikumu Nr.6 

13. Noteikt Inčukalna novada  pašvaldības speciālo budžetu 2010.gadam 

ieņēmumos 69600 latu apmērā  saskaņā ar pielikumu Nr.7 

14. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības speciālo budžetu 2010.gadam 

izdevumos 120070 latu apmērā  atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām 

kategorijām  saskaņā ar pielikumu Nr.8 

15. Apstiprināt Inčukalna novada  pašvaldības speciālā  budžeta naudas līdzekļu 

atlikumu uz 2010. gada 1.janvāri 107016 latu apmērā, t.sk. dabas resursu 

nodokļa līdzekļu atlikums - 44515 latu apmērā, autoceļu līdzekļu atlikums- 

60710 latu apmērā, pārējie ieņēmumi-1791 latu apmērā 

16. Apstiprināt ziņojumu par 2010.gada budžetu. Pielikums Nr.9 

17. Noteikt, ka galvenie budžeta izpildītāji apstiprina pašvaldības iestāžu 

ieņēmumu un izdevumu tāmes un noslēdz finansēšanas līgumu par 

finansējumu. 

18. Noteikt, ka no pašvaldības budžeta finansējamo darbinieku  darba samaksu 

reglamentē „No Inčukalna pašvaldības budžeta finansējamo  darbinieku darba 

samaksas nolikums” apstiprināts 29.07.2009. prot.Nr.4-4§,kas pieņemts  

,pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību amatpersonu atlīdzību 

2009.gadam”,MK rīkojumu Nr.882 „Par fiskālās disciplīnas un uzraudzības 

nodrošināšanas pasākumiem”  

19. Noteikt, ka iestāžu un struktūrvienību vadītājiem ir tiesības rīkoties ar 

pašvaldības budžeta līdzekļiem  tikai noteikto izdevumu apjoma ietvaros, 

nepārsniedzot izdevumu kodu plānotos apjomus. Pašvaldības budžeta 

ieņēmumu plāna neizpildes gadījumā tiks samazināti izdevumi 

struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm. Kontrolēt izdevumu pamatotību 

.Reizi mēnesī veikt pieejamo resursu ,izdevumu un finanšu  nodrošinājuma  

rezerves aprēķinu  . Visiem budžeta izpildītājiem atļauts pirkt pakalpojumus  

un preces  no komercsabiedrībām  ar kurām noslēgti līgumi, pārējās preces  un 

pakalpojumus  tikai ar domes priekšsēdētāja atļauju. 

 

 

 

 

 

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs     A.BLAUS  

 



 

 

 

 


