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4. pielikums Rundāles novada domes
2020. gada 27. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.1 (lēm.Nr.19; prot.Nr.2)

Paskaidrojuma raksts
Par Rundāles novada pašvaldības budžeta grozījumiem 2020. gadam
Pamatojoties uz Rundāles novada domes budžeta izpildes analīzi uz 2020. gada 1.
februāri.Rundāles novada domes 2020. gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu
priekšlikumi:




precizēta ieņēmumu daļa;
precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības
ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
precizēta finansēšanas sadaļa;

funkcionālajām kategorijām

un

Ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumu daļā PALIELINĀJUMS EUR 26245 apmērā, tajā skaitā:





EUR 2051 apmērā finansējums no Centrālās vēlēšanu komisijas parakstu vākšanai
tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētajiem likumiem.
EUR 20170 apmērā, pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes lēmumu tika apstiprināts projekts ”Brīvā laika
pavadīšanas iespēju pilnveidošana Viesturu kultūras centrā”.
EUR 4024 apmērā LR Kultūras ministrijas programmas “Latvijas skolas soma”
īstenošanai.

Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un Pašvaldības finansējums pa funkcionālajām
kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par EUR
60473. Izdevumu finansēšana paredzēta ar papildus saņemtajiem ieņēmumiem, koriģēta
finansēšanas sadaļa uz 31.12.2019, kā arī koriģēta finansēšanas sadaļā uz 31.12.2020. gadu.
Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai izdevumos palielinājums par
EUR 2051, tajā skaitā:


Vēlēšanu komisija ieplānoti izdevumi, sakarā ar Centrālās vēlēšanu komisijas
parakstu vākšanu;
Kultūrai, atpūtam un sportam palielinājums izdevumos par EUR 36938
 EUR 23970, projekta ”Brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana Viesturu
kultūras centrā”.
 EUR 12100, Gaismas un skaņas aparatūras iegāde kultūras nodaļai;
 EUR 868,sieviešu blūžu iegāde sieviešu korim “RUNDA”.
 Līdzekļus iedalīt no naudas līdzekļu atlikuma gada beigās EUR 12968, kā arī
projekta “Brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana Viesturu kultūras centrā”,
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iedalīt no projektu līdzfinansējuma EUR 3800, publiskā finansējuma projekta
realizācijai EUR 20170’;
Izglītībai palielināt izdevumus par EUR 22989;
 Projekts “Latvijas skolas soma” EUR 4024;
 PII” Mārpuķīte”EUR 4045 t.skaitā 5-6 gadīgo pedagogu darba algām 402, EUR
787 iekārtu apkope, konvekcijas krāsns iegādei EUR 2856; Līdzekļi iedalīti no
neparedzētiem izdevumiem EUR 2856,kā arī no naudas līdzekļa atlikuma uz
31.12.2020 EUR 1189;
 PII “Saulespuķe” EUR 2854, tajā skaitā Erasmus projekts EUR 1223, pedagogu
darba samaksai EUR 1631. Līdzekļus ieplānot no naudas līdzekļu gada beigās,
sakarā ar to, ka IZM mērķdotāciju atlikums no 2019. gadā, kā arī projekta līdzekļu
atlikums no 2019. gada.
 Pilsrundāles vidusskola EUR 12066 tajā skaitā pedagogu darba algām EUR388,
finansējuma atlikums no pedagogu mērķdotācijām 2019. gadā, videonovērošanai
EUR 7820, kā arī iestādes uzturēšanai izdevumiem EUR 1028, līdzekļus iedalīt no
naudas līdzekļu atlikuma uz 31.12.2020, kā arī iedalīti līdzekļi no neparedzētiem
izdevumiem EUR 2830, Mūzikas un Mākslas skolas pedagogu darba samaksai;
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

izdevumi palielināt EUR 7981, tajā skaitā

apsaimniekošanā mājai veikt kāpņu remontu, iedalīt līdzekļus no uzkrājumiem 2019. gadā.
Struktūrvienībā Autoceļa uzturēšana veikta izmaksu pārdale pa ielu un autoceļu remontiem.
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