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2021.gada 30.septembrī Nr.390
(protokols Nr.12, 51.§)

Par Naukšēnu novada pašvaldības
slēguma finanšu pārskata apstiprināšanu
un atlikumu pārņemšanu

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldību budžetiem”, Likuma par budžetu un finanšu
vadību 30.panta divpadsmito daļu un 43.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, kas nosaka, ka 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 saimnieciskā gada finanšu un gada publisko pārskatu, Ministru kabineta
19.06.2018. noteikumiem Nr.344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”,

Valmieras novada pašvaldība dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis,
J.Skrastiņš, G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš,
J.Jakovins, V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:

1. apstiprināt Naukšēnu novada pašvaldības 2021.gada finanšu slēguma pārskatu un pieņemt
tās slēguma atlikumus Valmieras novada pašvaldības bilancē, tajā skaitā:
1.1. ilgtermiņa ieguldījumi 7 420 346 euro, tajā skaitā:

1.1.1. nemateriālie ieguldījumi 18 592 euro,
1.1.2. pamatlīdzekļi 7 156 403 euro,
1.1.3. ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 74 181 euro,
1.1.4. ilgtermiņa prasības 2 488 euro,
1.1.5. ieguldījuma īpašumi 168 682 euro;

1.2. krājumi 72 282 euro;
1.3. īstermiņa prasības 107 564 euro;
1.4. nākamo periodu izdevumi un avansa maksājumi par pakalpojumiem un projektiem

64 617 euro;
1.5. naudas līdzekļi 817 182 euro, tajā skaitā:

1.5.1. pamatbudžetā 813 946 euro;
1.6. budžeta izpildes rezultāts pēc uzkrāšanas principa 7 366 212 euro;
1.7. ilgtermiņa saistības 637 070 euro, tajā skaitā:

1.7.1. ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases 635 077 euro;
1.8. īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 30 569 euro;
1.9. īstermiņa saistības 11 645 euro;
1.10. īstermiņa uzkrātās saistības 88 266 euro;
1.11. saistības par nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem 35 366 euro;
1.12. nākamo periodu ieņēmumi, saņemtie avansa maksājumi un transferti 312 863 euro;
1.13. zembilance, tajā skaitā:

1.13.1.nomātie aktīvi 1 651 euro,
1.13.2.zembilances aktīvi 13 939 euro,
1.13.3.zembilances pasīvi 123 euro.



Pielikumā: Naukšēnu novada pašvaldības slēguma pārskats.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


