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RIEBIŅU NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90001882087 

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326 

Tālr. 653-24376, fakss 653-24375, e-pasts: riebini@riebini.lv 

============================================================= 

APSTIPRINĀTS 

ar Riebiņu novada domes  

2018. gada 24. janvāra sēdes 

lēmumu Nr. 1 / prot. Nr.2/  

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. panta pirmo daļu, likuma  

„Par budžetu un finansu vadību 6. pantu un 41. pantu, 

 likuma „Par pašvaldību budžetiem” un likumu  

„Par valsts budžetu 2018. gadam” 

   

 

Saistošie noteikumi Nr. 1/2018 
Par Riebiņu novada domes 2018. gada budžetu 

 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Riebiņu novada domes 2018. gada pamatbudžeta un 

speciālā budžeta ieņēmumu, izdevumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju 

pienākumus un atbildību. 

2. Apstiprināt Riebiņu novada domes konsolidēto budžetu 2018. gadam uz 1 lapas (1. 

pielikums). 

3. Apstiprināt Riebiņu novada domes pamatbudžetu 2018. gadam šādā apmērā (2., 3., 

4.pielikums): 

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 5 969 234 euro, 

2.2. kārtējā gada izdevumi – 6 335 300 euro, 

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 366 066 euro. 

4. Līdzekļu nepietiekamības dēļ neveidot kases apgrozāmos līdzekļus. 

5. Apstiprināt Riebiņu novada domes speciālo budžetu (īpašiem mērķiem iezīmētos 

līdzekļus) 2018. gadam šādā apmērā (6.pielikums): 

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 291 021 euro, 

3.2. kārtējā gada izdevumi – 386 723 euro, 

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 95 702 euro. 

6. Apstiprināt Riebiņu novada domes saistības 2018. gadam šādā apmērā – 385 474 euro 

(7. pielikums). 

7. Paskaidrojuma raksts Riebiņu novada domes 2018. gada budžetam pievienots 11. 

pielikumā. 

8. Apstiprināt mērķdotācijas 2018. gada astoņiem mēnešiem sadalījumu pamata un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 315 645 apmērā saskaņā ar 8. pielikumu. 

9. Apstiprināt mērķdotācijas 2018. gada astoņiem mēnešiem sadalījumu interešu izglītības 

programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām EUR 17093 apmērā saskaņā ar 9. pielikumu. 
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10. Apstiprināt mērķdotācijas 2018. gada astoņiem mēnešiem sadalījumu bērnu no piecu 

gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 30421 apmērā saskaņā ar 10. pielikumu. 

11. Nodrošināt 2018. gadā kredītu pamatsummas un kredītu procentu samaksu saskaņā ar 

Riebiņu novada domes noslēgtajiem kredītlīgumiem un kredītsaistībām.  

12. Veikt pasākumus finanšu resursu piesaistei Riebiņu novadam investīciju projektu un 

attīstības pasākumu finansēšanai. 

13. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz 

attiecīgajai iestādei, struktūrvienībai vai programmai tāmē apstiprinātos plānotos 

budžeta izdevumus, atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, nodrošināt efektīvu un 

racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu piešķirto līdzekļu ietvaros, atbilstoši 

tāmēs plānotajam. 

14. Noteikt, ka budžeta izpildes gaitā nav pieļaujama apropriācijas pārdale no izdevumiem 

atlīdzībai uz pārējiem uzturēšanas un kapitālajiem izdevumiem. 

15. Novada dome apmaksā ēdināšanas izdevumus 0,70 EUR mācību dienā Riebiņu novada 

pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem, izdevumus paredzot izglītības iestāžu 

izdevumu tāmēs.  

16. Noteikt, ka Riebiņu novada domes centralizētajai grāmatvedībai ir tiesības finansēt 

struktūrvienības un pasākumus proporcionāli novada budžeta saņemtajiem 

ieņēmumiem, bet nepārsniedzot budžeta izdevumos paredzētās summas. 

17. Apstiprinātais budžets stājas spēkā no saimnieciskā gada sākuma. Budžetam jābūt brīvi 

pieejamam domē, pagastu teritoriālajās pārvaldēs un tie ir publicējami pašvaldības 

mājas lapā www.riebini.lv. 

 

Pielikumi: 

1. Riebiņu novada domes konsolidētais budžets 2018. gadam uz 1 lapas. 

2. Riebiņu novada domes 2018. gada pamatbudžeta ieņēmumi uz 3 lapām. 

3. Riebiņu novada domes 2018. gada pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums pa 

funkcionālajām kategorijām uz 2 lapām. 

4. Riebiņu novada domes 2018. gada pamatbudžeta izdevumi pa ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem uz 2 lapām ar pielikumiem uz 27 lapām. 

5. Riebiņu novada domes lielākās investīcijas 2018. gada budžetā uz 2 lapām. 

6. Riebiņu novada domes speciālais budžets 2018. gadam uz 1 lapas. 

7. Riebiņu novada domes saistības uz 2 lapām. 

8.  Mērķdotācijas 2018. gada astoņiem mēnešiem sadalījums pamata un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām uz 3 lapām. 

9. Mērķdotācijas 2018. gada astoņiem mēnešiem sadalījums interešu izglītības 

programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām uz 1 lapas. 

10. Mērķdotācijas 2018. gada astoņiem mēnešiem sadalījums bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām uz 1 lapas. 

11. Paskaidrojuma raksts Riebiņu novada domes 2018. gada budžetam uz 13 lapām ar 

pielikumu uz 7 lapām. 

 

            

Domes priekšsēdētājs   (personīgais paraksts)   P. Rožinskis

http://www.riebini.lv/
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