Stopiņu novada pašvaldības saistības, kuras saistītas ar administratīvo teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu
III. Īstermiņa saistības
1. tabula
Nr. p. k.

1

2
3
4

5

6
7

īstermiņa saistību mērķis

dokuments, kurā noteiktas īstermiņa
saistības
2

1
5216 Uzkrātās saistības par procentu
un citiem maksājumiem par
Valsts kase
aizņēmumiem
5219 Īstermiņa aizņēmumi un
ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa
5311 Saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
5421 Uzkrātās saistības norēķiniem
ar darbiniekiem
5422 Uzkrātās saistības norēķiniem
par nodokļiem un sociālās
apdrošināšanas maksājumiem
5424 Uzkrātās saistības norēķiniem
ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem
5611 Norēķini par darba samaksu
kārtējā mēnesī
5612 Norēķini par deponēto darba
samaksu
5621 eturējumi pēc izpildrakstiem

Valsts kase

Konstatējumu daļa
dokumenta numurs, datums
atmaksas termiņš (dd.mm.gg.)
(dd.mm.gg.)
3
4

saistību apmērs uz dd.mm.gg. (euro )

cita būtiska informācija

5

6

31.12.20.

25.01.21.

4379,69

31.12.20.

31.12.21.

696770,00

31.01.21.

720966,28

Pavadzīmes, rēķini, darbu izpildes
akti
Darba algas aprēķina programma

31.12.20.

31.12.21.

277970,68

Darba algas aprēķina programma

31.12.2020

31.12.21.

66097,00

31.01.21.

58945,32

Pavadzīmes, rēķini, darbu izpildes
akti izrakstītie 01.2021. par 12.2020.
Darba algas uzskaites programma

31.12.20.

17.01.21.

326453,99

Darba algas uzskaites programma

31.12.20.

17.01.21.

47,92

Darba algas uzskaites programma

31.12.20.

17.01.21.

439,71

10

5629 Pārējie ieturējumi(arodbiedrības Darba algas uzskaites programma
biedru maksa)

31.12.20.

17.01.21.

1557,82

11

5721 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
5722 Valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksa
5731 Saistības par nekustamā
īpašuma nodokli
5811 Pārējās saistības pret
darbiniekiem

Darba algas uzskaites programma

31.12.20.

17.01.21.

121912,02

Darba algas uzskaites programma

31.12.20.

17.01.21.

247443,38

NĪN pārmaksa no NINO programmas 31.12.20.

31.01.21.

16720,83

Norēķini ar darbiniekiem par degvielu
31.12.20.
par 12.2020.

17.01.21.

260,28

31.12.20.

31.12.21.

2438,15

5819 Pārējās īstermiņa saistības

Maksājumi PFIF par 2020.g. un
neizņetās naudas balvas novada
iedzīvotājiem

31.12.20.

31.01.21.

16422,39

17

5911 Saņemtie īstermiņa avansa
maksājumi par precēm un
pakalpojumiem

Pārmaksas par precēm un
sniegtajiem pakalpojumiem

31.12.20.

31.01.21.

63375,12

18

5931 Saņemtie transferti Eiropas
Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
finansētajiem projektiem
(pasākumiem)

Saskaņā ar salīdzināšanas aktiem
Valsts kases sistēmā

31.12.20.

31.01.21.

158686,39

19

5932 Citi transferti

Saskaņā ar salīdzināšanas aktiem
Valsts kases sistēmā

31.12.20.

31.01.21.

51009,39

8
9

12
13
14
15

16

5813 Saistības par saņemto drošības Drošibas nauda saskaņā ar nomas
līgumu
naudu un citiem naudas līdzekļiem

Kopā 2831896,36

591609.34 EUR būvdarbu izpildes
ieturējumi

62000.00 EUR saskaņā ar izsoli
samaksāts par zemi, nav noslēgts
līgums.

Stopiņu novada pašvaldības GAISMAS PAMATSKOLA, saistības, kuras saistītas ar administratīvo teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu
III. Īstermiņa saistības
1. tabula
Nr. p. k.

īstermiņa saistību mērķis
1

1
2
3
4

Konstatējumu daļa
dokuments, kurā noteiktas īstermiņa
dokumenta numurs, datums
atmaksas termiņš (31.01.2021.gg.)
saistības
(31.12.2020.gg.)
2
3
4
konts5311
31.12.2020.
31.01.2021.
konts5424
31.12.2020.
31.01.2021.

saistību apmērs uz 31.12.2020.gg.
(euro )
5
3275,50
2541,93

cita būtiska informācija
6

Kopā 5822,43

Stopiņu novada pašvaldības aģentūras "Stopiņu ambulance"saistības, kuras saistītas ar administratīvo teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu
III. Īstermiņa saistības
1. tabula
Nr. p. k.

1
2
3

īstermiņa saistību mērķis
1
5311Saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
5316 Saistības par operatīvo nomu
5424 Uzkrātās saistības norēķiniem
ar piegādātājiem

dokuments, kurā noteiktas īstermiņa
saistības
2

Konstatējumu daļa
dokumenta numurs, datums
atmaksas termiņš (dd.mm.gg.)
(dd.mm.gg.)
3
4

saistību apmērs uz dd.mm.gg. (euro )

cita būtiska informācija

5

6

saņemtie rēķini, pavadzīmes

31.01.2021

1213,36

saņemtie rēķini

20.01.2021

6,00

saņemtie rēķini, noslēgtie līgumi

30.04.2021

693,14

4

5611 Norēķini par darba samaksu un
algu aprēķina saraksts
ieturējumiem (izņemot nodokļus)

10.01.2021

14570,62

5

5721 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

23.01.2021

4978,79

23.01.2021

9170,78

01.05.2021

2119,22

6
7

algu aprēķina saraksts

5722 Valsts sociālās apdrošināšanas
algu aprēķina saraksts
iemaksas
5911 Saņemtie īstermiņa avansi par
noslēgtie līgumi
precēm un pakalpojumime

Kopā

32751,91

Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks” saistības, kuras saistītas ar administratīvo teritoriju robežu grozīšanu vai sadalīšanu
III. Īstermiņa saistības
1. tabula
Nr. p. k.

īstermiņa saistību mērķis
1

dokuments, kurā noteiktas īstermiņa
saistības
2

Lielākām dokumentu apjomam
apmaksas termiņš 2021. g. janvāra
mēneša ietvaros. Dokumentiem par
summu 48784.10 EUR - apmaksas
termiņš 2021. g. februāra sākums.

saistību apmērs uz 31.12.2020.g.
(euro )
5

1

5311 - Īstermiņa saistības pret
piegādātājiem un darbuzņēmējiem

2

5421 - Uzkrātās saistības norēķiniem Noteikts pēc dokumentiem un
ar darbiniekiem
uzskaites datiem

2021. gada ietvaros

89670,21

3

5422 - Uzkrātās saistības norēķiniem
Noteikts pēc dokumentiem un
par nodokļiem un sociālās
uzskaites datiem
apdrošināšanas maksājumiem

2021. gada ietvaros

21163,04

4

5424 - Uzkrātās saistības norēķiniem
Noteikts pēc dokumentiem
ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem

5
6

5611- Norēķini par darba samaksu
kārtējā mēnesī
5612 - Norēķini par deponēto darba
samaksu

Noteikts pēc dokumentiem un
salīdzināšanas aktiem

Konstatējumu daļa
dokumenta numurs, datums
atmaksas termiņš (dd.mm.gg.)
(dd.mm.gg.)
3
4

cita būtiska informācija
6

110631,47

98996,76

Noteikts pēc dokumentiem

60058,20

Noteikts pēc dokumentiem

31,32

saistības par atvaļinājumiem pēc
aplēsēm

7

5621 - Ieturējumi pēc izpildrakstiem

Noteikts pēc dokumentiem

8

5721 - Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Noteikts pēc uzskaites datiem

12090,60 Nepārsniedz kārtējā mēneša apjomu

9

5722- Valsts sociālās apdrošināšanas
Noteikts pēc uzskaites datiem
obligātās iemaksas

50647,69 Nepārsniedz kārtējā mēneša apjomu

10

5723 - Pievienotās vērtības nodoklis

Noteikts pēc uzskaites datiem

10589,67 Nepārsniedz kārtējā mēneša apjomu

11

5729 - Pārējie nodokļi un citi
maksājumi budžetos

Noteikts pēc uzskaites datiem

13062,66

12

5813 - Saistības par saņemto
drošības naudu un citiem naudas
līdzekļiem

Noteikts pēc objektu uzskaites datiem

13

5819 - Pārējās īstermiņa saistības

Noteikts pēc uzskaites datiem

14

5911 - Saņemtie īstermiņa avansa
maksājumi par precēm un
pakalpojumiem

Noteikts pēc uzskaites datiem

717,29

Saistības par saņemto naudu 541698,19 Uzkrājumi plānotajiem nākamo
periodu remontdarbu izdevumiem
Klientu saistību apmērs par
uzkrājumiem plānotajiem nākamo
periodu remontdarbiem. Atbilst
29827,67
prasību pret pircējiem apjomam par
uzkrājumiem plānotajiem nākamo
periodu remontdarbiem.
9670,27
Kopā

Apstiprināts ar Stopiņu novada domes 2021.gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.104, 6.3.punkts)
Domes priekšsēdētājs

Vita Paulāne
(vārds, uzvārds)

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Dabas resursu nodoklis. Nepārsniedz
kārtējā mēneša apjomu

(paraksts*)

1048855,04

