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Grozījumi Stopiņu novada domes 2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/19
“Par Stopiņu novada budžetu 2019.gadam”
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otro daļu un 46.pantu,
likumu “Par pašvaldību budžetu”
1. Veikt izmaiņas saistošajos noteikumos Nr.2-19 “Par Stopiņu novada budžetu 2019. gadam”
pielikums Nr.1 “Pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2019. gadam.

Klasifikācijas
kods

Rādītāju nosaukums

Pavisam
konsolidētie
ieņēmumi

Grozījumi
Nr.7 Stopiņu
novada
domes
budžetā "+",
"-"

1.1.1.2.

Saņemts no Valsts
kases sadales konta
pārskata gadā
ieskaitītais iedzīvotāju
ienākuma nodoklis

10116106

400000

Pavisam
konsolidētie
ieņēmumi

10516106

2. Veikt izmaiņas saistošajos noteikumos Nr.2-19 “Par Stopiņu novada budžetu 2019. gadam”
pielikums Nr.2 “Pamatbudžeta izdevumu plāns 2019. gadam”.
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Kods

Koda nosaukums

01.110

Izpildvaras un likumdošanas
varas institūcijas

2200

Pakalpojumi

Konsolidētais
pamatbudžeta
izdevumu
plāns
2019.gadam .

0
154472

06.600

Vispārēja rakstura transferti no
pašvaldību budžeta pašvaldību
budžetam (maksājumi PFIF)
Pārējā pašvaldību teritoriju un
mājokļu apsaimniekošanas
darbība

2200

Pakalpojumi

150882

5200

Pamatlīdzekļi

40766

5200

07.620

Investīcijas
Stopiņu novada iedzīvotāju
veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi projekts

2200

Pakalpojumi

08.120

Stopiņu baseins

2200

Pakalpojumi

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi,
prece, biroja preces un inventārs,
ko neuzskaita kodā 5000

08.230

Kultūras centri, nami un klubi

2200

01.830

Grozījumi
Nr.9"+","-"

1221051

1100
1100

47446
351294

5733413

Konsolidācija

155772

1268497
-8000
-8000

142882
40766

351294

0

1260

0

1260

0

0

0

85729

3000

0

21140

-3000
0

-1000

Pakalpojumi

117050

7000

-1000

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi,
prece, biroja preces un inventārs,
ko neuzskaita kodā 5000

64504

-7000

09.100

Pirmsskolas izglītība

2200

Pakalpojumi

09.220

Ulbrokas vidusskola

1100

35503

Konsolidētais
pamatbudžeta
izdevumu
plāns
2019.gadam
ar
grozījumiem

6084707

36763
88729

18140
123050

57504

0

5000

134960

0
0

5000

1263156

22020

1285176

2100

Darba samaksa
Komandējumi un dienesta
braucieni

6200

-2520

3680

2200

Pakalpojumi

228643

2500

308093

-17000

291093

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi,
prece, biroja preces un inventārs,
ko neuzskaita kodā 5000

5200

Pamatlīdzekļi

63050

-5000

58050

09.240

Gaismas internātpamatskola

0

-1300

2200

Pakalpojumi

0

-1300

09.260

Upesleju pamatskola

0

-300

231668

-300

09.510

Pakalpojumi
Ulbrokas mūzikas un mākslas
skola

0
0

2000

2200

Pakalpojumi

50255

0

2000

10.900

Dienas centrs Upeslejas

0

2500

2200

2200

Pakalpojumi
KOPĀ grozījumi

47602

35050

0

2500
400000

2

0

139960

231143

46102
231368

52255
37550

3. Apstiprināt Paskaidrojuma rakstu “Par Stopiņu novada pašvaldības konsolidētā 2019.gada
budžeta grozījumiem. Pielikums Nr.1.

Pielikums Nr.1

Paskaidrojums raksts
Par Stopiņu novada pašvaldības konsolidētā 2019.gada budžeta grozījumiem (19.12.2019.)
Grozījumi Stopiņu novada domes ( turpmāk – Pašvaldība) 2019.gada 30.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2-19 “Par Stopiņu novada budžetu 2019.gadam” veikti pamatojoties uz budžeta
izpildes analīzi uz 2019.gada 17.decembri gan ieņēmumos, gan izdevumos, Pašvaldības 2019.gada
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
1. Grozījumi Stopiņu novada pamatbudžetā:
 precizēts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju
ienākuma nodoklis;
 precizēti izdevumi konsolidētajā pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām
kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
 precizēts maksājums pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā;
 precizēta konsolidācija starp pašvaldības iestādēm un aģentūru “Saimnieks”.
Konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu kopsumma, veicot grozījumus palielinās par
400000(EUR).
Konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi tiek palielināti izvērtējot faktiskos ieņēmumus un
iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta informāciju par
nodokļa iekasēšanas izpildi.
Palielinājums/
samazinājums
"+", "-"

Klasifikācijas
kods

Rādītāju nosaukums

1.1.1.2.

Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā
ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis

400000

Pamatbudžeta konsolidēto izdevumu kopsumma palielinās par 400000 EUR
Pamatbudžeta izmaiņas programmās :
Vispārējie valdības dienesti izdevumu palielinājums EUR 47446.
 Vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetam (maksājumi PFIF)
palielināti par EUR 47446 izvērtējot faktiskos izdevumus uz 17.12.2019., kā arī ņemot vērā
iedzīvotāju ienākuma nodokļa iekasēšanas pieaugumu valstī uz 01.12.2019.
 Apakšprogrammā “ Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas” veikti grozījumi
konsolidācija ar PA “ Saimnieks” , ņemot vērā faktisko izpildi uz 17.12.2019.
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana izdevumu plānā palielinājums EUR 351294.
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Apakšprogrammas “ Pārējā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” izdevumu
plānā palielinājums EUR 351294 jo palielinājums ieņēmumu plānā tiek novirzīts
investīcijas projektu īstenošanai EKK 5200(pamatlīdzekļi), kā arī veikti grozījumi
konsolidācija ar PA “ Saimnieks” , ņemot vērā faktisko izpildi uz 17.12.2019.

Veselības izdevumu plānā palielinājums EUR 1260 .
 programmā projekts “ Stopiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi” veicot analīzi budžeta izpildei uz 17.12.2019. , kā arī prognozei līdz
gada beigām, ir palielinājums EUR 1260 kodā 2200(pakalpojumi), jo tika slēgs
pakalpojumu līgums projekta programmas īstenošanai.


Stopiņu baseins – grozījumi izdevumu kodos:

Izvērtējot budžeta izpildi uz 2019.gada 17.decembri un nepieciešamo darbu izpildi, tiek veiktas
korekcijas izdevumu EKK 2200( pakalpojumi) un EKK2300(Krājumi, materiāli, energoresursi,
prece, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000) EUR 3000,nemainot plānoto
izdevumu kopsummu, kā arī veikti grozījumi konsolidācijā ar PA “ Saimnieks” , ņemot vērā
faktisko izpildi uz 17.12.2019.
Izglītības izdevumu plānā grozījumi izdevumu kodos.
 programmā “ Ulbrokas vidusskola” veicot analīzi budžeta izpildei uz 17.12.2019. , kā arī
prognozei līdz gada beigām, tiek palielināti izdevumi EKK 1100(darba samaksa) EUR 22020,
EKK 2200 (pakalpojumi) EUR 2500, vienlaicīgi samazinot izdevumus
kodā
5200(pamatlīdzekļi) EUR 5000, EKK 2300(Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000) 17000 EUR un EKK 2100(komandējumi un
dienesta braucieni) , saskaņā ar Ulbrokas vidusskolas direktora iesniegumu.
 Programmā “ Gaismas pamatskola” veicot aplēses izdevumu plāna tiek veikti grozījumi
konsolidācijā ar PA “ Saimnieks” , ņemot vērā faktisko izpildi uz 17.12.2019. saskaņā ar
Gaismas pamatskolas direktores iesniegumu.
 Programmā “ Upesleju pamatskola” veicot aplēses izdevumu plāna tiek veikti grozījumi
konsolidācijā ar PA “ Saimnieks” , ņemot vērā faktisko izpildi uz 17.12.2019. saskaņā ar
Upesleju pamatskolas direktores iesniegumu.
 Programmā “ Ulbrokas mūzikas un mākslas skola”, veicot aplēses izdevumu plāna, tiek veikti
grozījumi konsolidācijā ar PA “ Saimnieks” , ņemot vērā faktisko izpildi uz 17.12.2019.
Sociālā aizsardzība –grozījumi konsolidācijā ar PA “ Saimnieks”


Programmā “ Dienas centrs Upeslejas” veicot aplēses izdevumu plāna, tiek veikti grozījumi
konsolidācijā ar PA “ Saimnieks” , ņemot vērā faktisko izpildi uz 17.12.2019.

Stopiņu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

V.Paulāne
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