
Par saistošo  noteikumu Nr.5 ,,Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.3 
„Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2019.gadam”” izdošanu. 

 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā 
arī saimniecisko un gada publisko pārskatu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldību budžetu” 7. pantu pašvaldības savus budžetus 
izstrādā, apstiprina un izpilda patstāvīgi, ievērojot "Likumu par budžetu un finanšu 
vadību" un likumu "Par pašvaldībām", kā arī citus likumus un Ministru kabineta 
noteikumus. Valsts pārvaldes institūcijas nedrīkst iejaukties pašvaldību budžetu 
izstrādāšanā un izpildē, ja tas nav paredzēts likumā. 
 Pamatojoties uz iepriekš minēto Finanšu komiteja atklāti balsojot: PAR-  , PRET-, 
ATTURAS-, NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.5 „Par grozījumiem saistošajos 

noteikumos Nr.3 „Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2019.gadam”” 
saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Finansējumu budžeta izdevumu grozījumiem piešķirt no nesadalīta naudas 
atlikuma gada beigās.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTI ar 
Pārgaujas novada domes lēmumu Nr.110 (protokols Nr.9,2.§) 22.08.2019 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5 

 

 

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3  

„Pārgaujas novada pašvaldības budžets 2019.gadam” 

 

 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

46.panta pirmo un otro daļu un likumu 

“Par pašvaldību budžetiem” 7. pantu. 
 

 

 
1.Apstiprināt Pārgaujas novada pašvaldības 2019.gada speciālā budžeta  izdevumus 

sadalījumā pa iestādēm un atsevišķām struktūrvienībām 1093909 EUR apmērā, saskaņā 

ar pielikumu Nr.1.  

 

 

Domes priekšsēdētājs       Hardijs Vents 

 

 

 

Paskaidrojums par veiktajiem grozījumiem: 

 

 

Izdevumi:  
 Projekta “Saimniecības ēkas pārbūve” ietvaros plānots renovēt esošo malkas novietni. 

Projekta ietvaros plānots avārijas stāvoklī esošo ēku pārbūvēt, ēkā izbūvēt katlumāju  

un ievietot granulu katlu apkures vajadzībām un izbūvēt papildus telpas saimniecības 

tehnikas uzglabāšanas vajadzībām.  
Saimniecības ēkas pārbūve - renovācija un energoefektivitātes palielināšanai kods EKK 5200 

- 183278 EUR. 

 
Pielikums Nr.1 - Speciālā budžeta izdevumu plāns 2019.gadam 

Klasif.      

kods Rādītāji 
Saistošie 

Nr.3 
Grozījumi 

Saistošie 

Nr._ 
  Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 

05.200.000  Vides aizsardzība  623849 183278 807127 

05.200.012  Vides aizsardzība  623849 183278 807127 

06.000.000 

Pašv. teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - 

autoceļi 286782  286782 

06.100.000 Mājokļu un ēku uzturēšana  (247.31 km)       

06.100.001 Ceļu uzturēšana Stalbe (85.4 km) 108311   108311 

06.100.002 Ceļu uzturēšana Straupe (59.96 km) 54983   54983 

06.100.003 Ceļu uzturēšana Raiskums (101.95 km) 123488   123488 

  Kopā pēc funkcionālajām kategorijām  910631  183278 1093909 



  Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām       

1000 Atlīdzība 16908   16908 

1100 Atalgojums 14000   14000 

1200 Darba dev.soc.iemaksas 2908   2908 

2000 Preces un pakalpojumi  285082   285082 

2200 Pakalpojumi 249794   249794 

2300 Preces 15288   15288 

3000 Subsīdijas un dotācijas 20000   20000 

5000 Pamatkapitāla palielināšana 608641 183278 791919 

5200 Pamatlīdzekļi 608641 183278 791919 

  
Kopā Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām 
910631 183278 1093909 

  Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā, t.sk. 724995   724995 

  AUT 60145   60145 

  DRN 664850   664850 

  Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 520944 -183278  337666 

  AUT 19943   19943 

  DRN 501001 -183278 317723 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


