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SAISTOŠIE  NOTEIKUMI  Nr.1 

“Par Mālpils novada domes budžetu 2011. gadam.” 
 
APSTIPRINĀTI 
ar  Mālpils novada domes 
26.01.2011.g.sēdes lēmumu Nr.1/29 

 
      Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”14., 46.pantu, 

ar likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.pantu 

   
  

1. Noteikt Mālpils pagasta pamatbudžeta ieņēmumus un finansēšanu 
3048253 LVL saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Noteikt Mālpils pagasta pamatbudžeta izdevumus 3048253 LVL saskaņā 
ar pielikumu Nr.2 

3. Noteikt Mālpils pagasta speciālā budžeta ieņēmumus un finansēšanu 
60542 LVL saskaņā ar pielikumu Nr.3. 

4. Noteikt Mālpils pagasta speciālā budžeta izdevumus 60542 LVL saskaņā 
ar pielikumu Nr.4 

5. Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus 40000 LVL. 
6. Noteikt, ka kreditoru saistības uz 31.12.2010. ir 4696368 LVL (pielikums 

Nr.5) 
7.Noteikt, ka debitoru saistības uz 31.12.2010. ir 80845 LVL (pielikums Nr.6) 
    Paskaidrojuma raksts 
    Priekšsēdētāja ziņojums par 2011.g. budžetu. 
8. Noteikt pamatbudžeta izdevumus atbilstoši finansējuma mērķiem 

(pielikums Nr.7) 
9. Noteikt speciālā budžeta izdevumus atbilstoši finansējuma mērķiem 

(pielikums Nr.8) 
10. Noteikt informāciju par pamatbudžeta izdevumiem katrā budžeta 

klasifikācijas kategorijā (pielikums Nr.9) 
11. Noteikt atlīdzību atbilstoši pielikumiem. (pielikumi Nr.10.-24.) 
12. Noteikt, ka deputātu atlīdzība tiek maksāta atbilstoši noteikumiem „Par 

Mālpils novada domes deputātu atlīdzības un sociālo garantiju noteikšanu 
2011.gadā”. (pielikums Nr.25.) 

13. Noteikt amatpersonu un darbinieku atlīdzību un sociālās garantijas 
atbilstoši noteikumiem „Par Mālpils novada pašvaldības institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju noteikšanu 
2011.gadā”. (pielikums Nr.26). 

14. Atļaut valsts amatpersonām vienlaikus ieņemt citus amatus. (pielikums 
Nr.27) 

15. Noteikt, ka ceļu fonda līdzekļi izlietojami atbilstoši programmai „Par ceļu 
un ielu mērķdotācijas līdzekļu izmantošanas programmu 2011.gadam”. 
(pielikums Nr.28). 



16. Noteikt, ka iepirkumu komisija vienāda nosaukuma preces un 
pakalpojumus, ja to summa pārsniedz likuma „Par iepirkumu valsts un 
pašvaldību vajadzībām” noteikto minimālo summu no kuras jāveic 
iepirkumu procedūras, iepērk visām iestādēm un struktūrvienībām. 

17. Noteikt, ka ar līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ir tiesīgs rīkoties 
domes finanšu vadītājs un izdevumi jāapstiprina domes sēdē. 

  
  
  
 
 
Domes priekšsēdētājs:       A.Lielmežs 
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