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Apstiprināti
ar Stopiņu novada domes 30.10.2019.
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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
Rādītāju nosaukums
kods

Grozījumi
Nr.4
Pavisam
Stopiņu
konsolidētie novada
ieņēmumi
domes
budžetā
"+", "-"

Pavisam
konsolidētie
ieņēmumi

18.6.2.0.

Pašvaldību saņemtie valsts
budžeta transferti noteiktam
mērķim

4748816

8701

4757517

t.sk.

Iniciatīva " Latvijas skolas
soma"

9877

8701

18578

1

18.6.3.0.

Pašvaldību no valsts budžeta
iestādēm saņemtie transferti
Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības
līdzfinansētajiem projektiem
(pasākumiem)

226759

23645

250404

Projekts " Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču
attīstībai"

30006

21145

51151

Projekts " Atbalsts
priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai"

3 939

2500

6 439

t.sk.

Kopā grozījumi

32346

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

Kods

Koda nosaukums

Konsolidētais
pamatbudžeta
izdevumu
Grozījumi
plāns
Nr.6"+","2019.gadam . "

Konsolidētais
pamatbudžeta
izdevumu plāns
2019.gadam ar
grozījumiem

09.270

Iniciatīva " Latvijas skolas
soma"

6146

8701

2000

Preces un pakalpojumi

6146

8701

14847

2200

Pakalpojumi

6146

8701

14847

7200

Pašvaldības budžeta
uzturēšanas izdevumu
transferti

09.270

Projekts "Atbalsts
priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas
samazināšanai"

1000

Atlīdzība

3939

2500

6439

1100

Darba samaksa

3174

2015

5189

1200

DD VSAO iemaksas, sociālā
rakstura pabalsti un
kompensācijas

14847

231
231

2500

1250
765

2

485

09.270

Projekts "Atbalsts
izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai"

1000

Atlīdzība

20017

19545

39562

1100

Darba samaksa

16131

15750

31881

1200

DD VSAO iemaksas, sociālā
rakstura pabalsti un
kompensācijas

3886

3795

2000

Preces un pakalpojumi

6630

1600

8230

2200

Pakalpojumi

6630

1600

8230

21145

7681

PAVISAM

32346

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

Pielikums
Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 22/19
Paskaidrojums raksts
Par Stopiņu novada pašvaldības konsolidētā 2019.gada budžeta grozījumiem (24.10.2019.)
Grozījumi Stopiņu novada domes ( turpmāk – Pašvaldība) 2019.gada 30.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2-19 “Par Stopiņu novada budžetu 2019.gadam” veikti pamatojoties uz pašvaldības
saņemtiem valsts budžeta un Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu transfertiem, saskaņā ar noslēgtiem līgumiem par projektu īstenošanu Pašvaldības
2019.gada grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
1. Grozījumi Stopiņu novada pamatbudžetā:


precizēti ieņēmumi par saņemtajiem transfertiem no valsts budžeta daļēji finansētām
atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm;
 precizēti izdevumi konsolidētajā pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un
ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
Konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu kopsumma, veicot grozījumus tiek palielināta EUR 32346

Palielinājums/
samazinājums

Klasifikācijas
Rādītāju nosaukums
kods

(+/-)
18.6.2.0

Iniciatīva " Latvijas skolas soma"

18.6.3.0

Projekts " Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai"

+21145

18.6.3.0

Projekts " Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai"

+2500

+8701
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Pamatbudžeta konsolidēto izdevumu kopsumma palielinās par EUR 32346.
Ieņēmumu palielinājums tiek novirzīts attiecīgā projekta īstenošanai, atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas
kodiem:






Iniciatīva “ Latvijas skolas soma” EUR 8701 - palielināti izdevumi transporta pakalpojumu
apmaksai, kā arī izdevumi pasākumu apmeklējumiem, saskaņā ar līguma nosacījumiem projekta
īstenošanai;
Projekts " Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" EUR 21145 – darba samaksai un
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu segšanai, kā arī transporta un citu
pakalpojumu izdevumu segšanai, saskaņā ar līguma nosacījumiem projekta īstenošanai;
Projekts " Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" EUR 2500 darba samaksai
un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu segšanai, saskaņā ar līguma
nosacījumiem projekta īstenošanai.

Stopiņu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

V.Paulāne
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