
Par Priekules novada pašvaldības 2019. gada budžeta izdevumu grozījumiem tāmēs 

apstiprinātā budžeta ietvaros 

 

2020. gada janvāra mēnesī veikti budžeta izdevumu grozījumi institūciju tāmju ietvaros, 

nemainot 2019. gada kopējo pamatbudžeta ieņēmumu apmēru – 8 385 891 EUR un kopējo 

izdevumu apmēru – 7 206 493 EUR, nemainot 2019. gada kopējo speciālā budžeta ieņēmumu 

apmēru 302 452 EUR un kopējo izdevumu apmēru 486 593 EUR, kā arī nemainot kopējo 

ziedojumu un dāvinājumu budžetu ieņēmumu apmēru – 2 048 EUR un kopējo izdevumu apmēru 

– 5 615 EUR.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu, 

Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Priekules novada pašvaldības dome, 

atklāti balsojot PAR_____; PRET____; ATTURAS___; NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības 2019. gada budžeta izdevumu grozījumus 

institūciju tāmju ietvaros, nemainot kopējo ieņēmumu un izdevumu apmēru. 

 

Pielikumā: Paskaidrojuma raksts par Priekules novada pašvaldības budžeta grozījumiem. 

 

Lēmums nosūtāms finanšu nodaļai. 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     V.Jablonska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paskaidrojuma raksts 

Pamatojoties uz to, ka 2019. gada decembrī bija nepieciešams veikt grozījumus mēneša 

vidū, kad nav iespējams pilnā apmērā prognozēt atlikušā mēneša izdevumu apmērus, ir veikti 

papildus 2019. gada visu budžetu izdevumu grozījumi/precizējumi kodu ietvaros. Šie pēdējie 

grozījumi izdarīti, atlasot budžeta tāmes pēc to funkcionālās kategorijas, jo budžeta iestāžu gada 

pārskata budžeta izpildes rezultāti jāsniedz sākotnēji pēc funkcionālās kategorijas un tikai tad pēc 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Kodu grozījumi veikti tikai tajos kodos, kur pēc funkcionālās 

kategorijas veidojas koda pārtēriņš, kas segts no cita koda ekonomijas.  

Pamatbudžeta kopsavilkums 

 Apstiprinātais 

budžets 
Izpilde Starpība 

Ieņēmumi, EUR 8 385 891 8 806 614 420 723 

Izdevumi, EUR 7 206 675 6 607 269 -599 406 

 

Naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2019. = 1 060 022 EUR (no kuriem pašvaldības līdzekļi 

805 655 EUR) 

Speciālā budžeta kopsavilkums 

 Apstiprinātais 

budžets 
Izpilde Starpība 

Ieņēmumi, EUR 302 452 297 226 -5 226 

Izdevumi, EUR 486 593 442 128 -44 465 

 

Naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2019. = 39 240 EUR 

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta kopsavilkums 

 Apstiprinātais 

budžets 
Izpilde Starpība 

Ieņēmumi, EUR 2 048 3 056 1 008 



Izdevumi, EUR 5 615 4 675 -940 

Naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2019. = 2 064 EUR 

Papildus pielikumā pievienotas tabulas ar precīzāku budžeta izpildi pa ekonomiskās klasifikācijas 

kodiem.  


