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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Inčukalnā 

 

2014. gada 30 .janvārī                                                          Nr.1/2014 

 

Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2014. gadam 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu 

 un likumu „Par pašvaldību budžetiem”   

 

1. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam ieņēmumos  

6003999  EUR  apmērā  saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

 

2. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam izdevumos 

6317157 EUR apmērā pa ekonomiskās  klasifikācijas kodiem  un funkcionālajām 

kategorijām saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

 

3. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2014.gadam 

pa Inčukalna novada struktūrvienībām, iestādēm saskaņā ar pielikumu Nr.3. 

 

4. Apstiprināt pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2014.gada 

1. janvāri  1 226 778 EUR, t.sk. Inčukalna novada domes centralizētās grāmatvedības 

naudas līdzekļu atlikums   1 177 930 EUR apmērā, P/a Sociālās aprūpes māja „Gauja” 

naudas līdzekļu atlikums  48 848 EUR. 

 

5. Noteikt  aizņēmumu atmaksas apmēru  2014.gadā  339 485 EUR  apmērā. 

 

6. Apstiprināt kases apgrozāmo līdzekļus 2014.gadam Inčukalna novada 

pašvaldības pamatbudžetam 426 800 EUR apmērā. 

 

7. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības speciālo budžetu 2014.gadam 

ieņēmumos 189 748 EUR apmērā  saskaņā ar pielikumu Nr.4. 

8. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības speciālo budžetu 2014.gadam 

izdevumos 121 059 EUR apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.5. 

 

9. Apstiprināt Inčukalna novada  pašvaldības speciālā  budžeta naudas līdzekļu 

atlikumu uz 2014. gada 1.janvāri 106 432 EUR apmērā, t.sk. dabas resursu nodokļa 
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līdzekļu atlikums – 73 524 EUR latu apmērā, autoceļu līdzekļu atlikums- 28 891 EUR 

apmērā, pārējie ieņēmumi- 4017 EUR apmērā. 

 

10. Apstiprināt ieguldījumu PSIA Vangažu avots pamatkapitālā   ERAF projektu 

„Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Inčukalna ciemā” 

Nr.:3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/138 un ”Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna 

novada Gaujas ciemā” Nr.:3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/139  - no pamatbudžeta 

līdzekļiem 67 300 EUR, no speciālā budžeta - dabas resursu nodokļa līdzekļiem  

75 000 EUR. 

 

11. Apstiprināt viena skolēna izmaksas Inčukalna novada izglītības iestādēs  

pašvaldību savstarpējiem norēķiniem  2014.gadam. Pielikums Nr.6. 

 

12. Apstiprināt mērķdotācijas  māksliniecisko kolektīvu  vadītāju darba  samaksai  

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  izlietojumu. Pielikums Nr.7. 

 

13. Apstiprināt Vangažu kultūras nama pasākumu plānu 2014.gadam (Pielikums 

Nr.8). 

 

14. Apstiprināt Inčukalna tautas nama pasākumu plānu 2014.gadam (Pielikums 

Nr.9). 

 

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

saskaņā ar pielikumu  Nr.10. 

 

16. 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. 

 

17. Inčukalna novada domes Finansu daļa nodrošina pašvaldības  aizņēmumu 

pamatsummas atmaksu un kredītu procentu atmaksu saskaņā ar noslēgtajiem 

aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem. 

 

18. Novada domes izpilddirektoram saskaņā ar apstiprināto 2014.gada budžetu 

apstiprināt  iestāžu un struktūrvienību izdevumu tāmes. 

 

19. Noteikt, ka iestāžu 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. 

 

20. Vadības ziņojums  (pielikums Nr.11). 

 

 

 Inčukalna novada domes priekšsēdētājs       A.NALIVAIKO 


