APSTIPRINĀTS
Ropažu novada domes sēde
2014. gada 22.oktobris
protokols Nr.20 15&
Ropažu novada pašvaldība
Grāmatvedības kontu plāns
1000 Ilgtermiņa ieguldījumi
1100 Nemateriālie ieguldījumi
1110 Attīstības pasākumi un programmas
1120 Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas
tiesības
1121 Datorprogrammas
1125 Licences datorprogrammām
1130 Pārējie nemateriālie ieguldījumi
1130x Pārējie nemateriālie ieguldījumi ES projekti
1140 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana
1180 Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem
1181 Avansa maksājumi par attīstības pasākumiem un
programmām
1182 Avansa maksājumi par attīstības pasākumiem - ceļi
1185 Avansa maksājumi par pārējiem nemateriālajiem
ieguldījumiem
1185x Avansa maksājumi par pārējiem nemat.ieg. ES projekti
1187 Uzkrājumi nedrošiem avansiem par nemateriāliem
ieguldījumiem
1190 Nemateriālo ieguldījumu uzkrātā amortizācija
1191 Attīstības pasākumu un programmu uzkrātā amortizācija
1193 Pārējo nemateriālo ieguldījumu uzkrātā amortizācija
1195 Datorprogrammu uzkrātā amortizācija
1199 Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājums
1200 Pamatlīdzekļi
1210 Zeme, ēkas, būves
1211 Dzīvojamās ēkas
1212 Nedzīvojamās ēkas
1212x nedzīvojamās ēkas ES projekti
1213 Transporta būves
1213x transporta būves ES projekti
1214 Zeme zem ēkām un būvēm
1216 Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme
1217 Pārējā zeme
1218 Inženierbūves
1218x Inženierbūves ES projekti
1219 Pārējais nekustamais īpašums
1219x Pārējais nekustamais īpašums ES projekti
1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas.

1230 Pārējie pamatlīdzekli
1231 Transporta līdzekļi
12311 Transporta līdzekļi – ES skolēnu autobusi
1232 Saimniecības pamatlīdzekļi
1233 Bibliotēku fondi
1236 Antīkie un citi mākslas priekšmeti
1238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
1238x Datortehnika, biroju tehnika – ES projekti
1239 Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi
1239x Pārējie pamatlīdzekļi – ES projekti
1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība
1241 Pamatlīdzekļu izveidošana
1241x Pamatlīdzekļu izveidošana – ES projekti
1242 Nepabeigtā celtniecība
1242x Nepabeigtā celtniecība – ES projekti
1250 Turējumā nodotie pašvaldības īpašumi
1251 Turējumā nodotā pašvaldības zeme
1252 Turējumā nodotie pašvaldību ēkas un būves
1253 Turējumā nodotie pašvaldību citi nekustāmie īpašumi
1259 turējumā nodotais kustamais īpašums
1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi
1263 Mežaudzes
1269 Pārējie bioloģiskie aktīvi
1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
1281 Avansa maksājumi par zemi, ēkām un būvēm
1281x Avansa maksājumi par zemi, ēkām, būvēm – ES projekti
1283 Avansa maksājumi par pārējiem pamatlīdzekļiem
1283x Avansa maksājumi par pārējiem pamatlīdzekļiem – ES
projekti
1286 Avansa maksājumi par bioloģiskajiem un pazemes
aktīviem
1287 Uzkrājumi nedrošiem avansiem par pamatlīdzekļiem
1289 Pārējie avansa maksājumi
1290 Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums
1291 Ēku un būvju uzkrātais nolietojums
1292 Tehnoloģisko iekārtu un mašīnu uzkrātais nolietojums
1293 Pārējo pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums
1295 Turējumā nodoto pašvaldības īpašumu uzkrātais
nolietojums
1299 Pamatlīdzekļu vērtības samazinājums
1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
1310 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
1311 SIA Vilkme
1312 SIA Ciemats
1320 Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
1321 SIA Hidroenergy Latvija
1420 Citas ilgtermiņa prasības
1490 Uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa prasībām

2000 Apgrozāmie līdzekļi.
2100 Krājumi
2110 Izejvielas un materiāli.
2111 Mācību materiāli
2112 Pārtikas produkti
2113 Medikamenti,zāles
2114 Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi
2115 Kurināmais, degviela, smērvielas.
2116 Mašīnu un iekārtas rezerves daļas
2119 Pārējie materiāli
2132 Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai
2134 Turējumā nodotie krājumi
2160 Inventārs
2161 Ātri nolietojamais inventārs
2161x Ātri nolietojamais inventārs – ES projekti
2162 Mīkstais inventārs - Apģērbi, apavi, gultas veļa
2162x Mīkstais inventārs - ES projekti
2165 Turējumā nodotais inventārs
2170 Speciālais militārais aprīkojums
2180 Avansa maksājumi un uzkrājumi avansiem par krājumiem
2180 Avansa maksājumi par krājumiem
2187 Uzkrājumi nedrošiem avansiem par krājumiem
2190 Krājumu vērtības samazinājums

2300 Debitori
2310 Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem
2311 starpkonts PVN
2312 Prasības par norēķiniem ( budžeta iestādēm un
privātpersonām )
2319 Pārējās prasības pret pircējiem un pasūtītājiem
2320 Prasības par ES finansētiem pasākumiem
2330 Šaubīgie debitori
2331 Uzkrājumi nedrošiem debitoru parādiem
2339 Uzkrājumi pārējām prasībām
2341 Prasības par nodokļiem – nekustamā īpašuma nodoklis
2360 Uzkrātie ieņēmumi
2370 Pārmaksātie nodokļi
2371 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
2372 VSAO iemaksas
2373 Pievienotās vērtības nodoklis
2379 Pārējie nodokļi
2380 Prasības pret personālu
2381 Darbiniekiem izsniegtie avansi
2382 Norēķini par iztrūkumiem
2383 Norēķini par bērnu uzturēšanos PII
2384 Norēķini par iemaksām mūzikas un mākslas skolā
2389 Pārējās prasības pret personālu
2390 Pārējās prasības

2392 Savstarpējie norēķini par izglītības pakalpojumiem
2393 Norēķini par nomu
2394 Norēķini par telpu īri
2396 Norēķini par avansa maksājumiem
2399 Pārējās iepriekš neklasificētās prasības
2400 Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem
2420 Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem
2421 Avansi par pakalpojumiem
2421x Avansi par pakalpojumiem - ES projekti
2427 Uzkrājumi nedrošiem avansiem par pakalpojumiem
2429 Pārējie nākamo periodu izdevumi
2429x Pārējie nākamo periodu izdevumi – ES projekti
2600 Naudas līdzekļi.
2610 Kase
2611 Pamatbudžeta līdzekļi
2612 Speciālā budžeta līdzekļi
2613 Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi
2614 Citu budžetu līdzekļi
2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs
2621 Pamatbudžeta līdzekļi
2622 Speciālā budžeta līdzekļi
2623 Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi
2624 Citu budžetu līdzekļi
2670 Nauda ceļā
2671 Pamatbudžeta līdzekļi
3000 Pašu kapitāls
3120 Pamatkapitāls
3300 Rezerves
3310 Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves
3360 Pārējās rezerves
3500 Budžeta gada izpildes rezultāti
3510 Iepriekšējā pārskata gadu budžeta izpildes
rezultāts
3511 Iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta izpildes
rezultāts
3512 Iepriekšējo pārskata gadu speciālā budžeta
izpildes rezultāts
3513 Iepriekšējo pārskata gadu ziedojumu un
dāvinājumu izpildes rezultāts
3514 Iepriekšējo pārskata gadu citu budžetu izpildes
rezultāts
3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts
3521 Pārskata gada pamatbudžeta izpildes rezultāts
3522 Pārskata gada speciālā budžeta izpildes rezultāts

3523 Pārskata gada ziedojumu un dāvinājumu izpildes
rezultāts
3524 Pārskata gada citu budžetu izpildes rezultāts
4000 Uzkrājumi
4119 Uzkrājumi parējām saistībām

5000 Kreditori.
5100 Ilgtermiņa saistības
5110 Ilgtermiņa aizņēmumi
5112 Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases
5113 Ilgtermiņa aizņēmumi no ārvalstu institūcijām
5119 Pārējie ilgtermiņa aizņēmumi
5140 Ilgtermiņa saistības
5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi
5200- 5900 Īstermiņa saistības
5210 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa
daļa
5211 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmuma
īstermiņa daļa no Latvijas kredītiestādēm
5212 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmuma
īstermiņa daļa no VK
5213 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmuma
īstermiņa daļa no ārvalstu institūcijām
5219 Pārējie īstermiņa aizņēmumu un ilgtermiņa
aizņēmumu īstermiņa daļa
5310 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem.
5312 Saistības par norēķiniem
5312x saistības par norēķiniem – ES projekti
5420 Īstermiņa uzkrātās saistības
5421 Uzkrātās saistības – atvaļinājuma rezerve
5422 Uzkrātās saistības par sociālās apdrošināšanas
maksājumiem
5423 Uzkrātās saistības procentu maksājumiem par
aizņēmumiem
5424 Uzkrātās saistības pret piegādātājiem
5425 Uzkrātās saistības pabalstiem
5426 Uzkrātās saistības skolēnu ceļa izdevumi
5429 Pārējās uzkrātās saistības - transferti
5610 Norēķini par darba samaksu
5611 Norēķini par darba samaksu kārtējā mēnesī
5612 Norēķini par deponēto darba samaksu
5620 Norēķini par ieturējumiem no darba samaksas (izņemot
nodokļus)

5621 Ieturējumi pēc izpildrakstiem
5622 Norēķini par apdrošināšanu
5623 Norēķini par arodbiedrību
5624 Norēķini par komunāliem maksājumiem
5627 Darba algas pārskaitījumi bankā
5629 Citi ieturējumi
5720 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi
5721 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
5722 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
5723 Pievienotās vērtības nodoklis
57231 Pievienotās vērtības nodoklis – ES projekti
57232 Pievienotās vērtības nodoklis – kokmateriāli
57233 Norēķini par PVN ar budžetu
57234 Norēķini par PVN būvniecība
5724 Nekustāmā īpašuma nodoklis
5810 Pārējās īstermiņa saistības
5811 Citas saistības pret personālu- pabalsti
5813 Saistības par saņemto drošības naudu
5819 Pārējās īstermiņa saistības- deponēti pabalsti
5910 Nākamo periodu ieņēmumi
5911 Par pakalpojumiem
591x ES finansētajiem projektiem
5919 Citi nākamo periodu ieņēmumi
5931 Saņemtie transferti ES finansētajiem projektiem
6000 Ieņēmumi.
6010 Budžeta līdzekļu ieņēmumi
6010 Budžeta nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
6020 Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
6050 Īpaši iezīmētiem, mērķiem noteiktie ieņēmumi
6060 Maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumi
6061 Bērnu vecāku iemaksas
6062 Citi ieņēmumi ( ES atbalsts )
6080 Pašvaldību budžeta transferta ieņēmumi
7000 Izdevumi
7010 Budžeta līdzekļu izdevumi
7010 Atlīdzība
7011 Atalgojums
7012 Darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas.
7020

Preces un pakalpojumi
7021 Komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
7022 Pakalpojumu apmaksa
7023 Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra
iegāde
7024 Grāmatu un žurnālu iegāde

7025 Nodokļu maksājumi
7030 Dotācijas, mērķdotācijas un subsīdijas
7032 Mērķdotācija pašvaldību komersantiem
7034 Dotācijas iestādēm un organizācijām
7040 Procentu izdevumi
7043 Procentu maksa VK
7050 Pamatkapitāla veidošana
7051 Nemateriālie ieguldījumi-intelektuālie īpašumi
7052 Pamatlīdzekļi
7060 Sociālie pabalsti
7062 Pabalsti naudā
7063 Pabalsti natūrā
7070 Transferti, mērķdotācijas pašvaldībām
7072 Norēķini ar citām pašvaldībām
7099

Kredīta pamatsummas atmaksa

7100 Speciālā budžeta līdzekļu izdevumi
7110 Atlīdzība
7111 Atalgojums
7112 Darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas.
7120

Preces un pakalpojumi
7122 Pakalpojumu apmaksa
7123 Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra
iegāde līdz Ls 150(ieskaitot)par l vienību iegādi

7150 Pamatkapitāla veidošana
7151 Nemateriālie ieguldījumi
7152 Pamatlīdzekļi

8000 Dažādi ieņēmumi un izdevumi
8100 Finanšu ieņēmumi
8110 Ieņēmumi no valūtas kursa svārstībām
8111 Pamatbudžeta valūtas kursu svārstību ieņēmumi
8120 Procentu ieņēmumi
8121 Pamatbudžeta procentu ieņēmumi
8122 Speciālā budžeta procentu ieņēmumi
8123 Ziedojumu un dāvinājumu % ieņēmumi

8200 Finanšu izdevumi
8210 Izdevumi no valūtas kursa svārstībām
8211 Pamatbudžeta valūtas kursu svārstību izdevumi
8220 % Izdevumi
8221 Pamatbudžeta % izdevumi
8222 Speciālā budžeta % izdevumi
8223 Ziedojumu un dāvinājumu % izdevumi
8300 Saņemtie un sniegtie ziedojumi un dāvinājumi
8310 Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem
8311 Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem
naudā
8312 Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem
naturālā veidā
8320 Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem
8321 Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem naudā
8322 Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem
naturālā veidā
8400 Bezatlīdzības ceļā saņemtās un nodotās vērtības
8410 Ieņēmumi no bezatlīdzības ceļā saņemtām un nodotām
vērtībām
8412 Ieņēmumi no vērtību saņemšanas un nodošanas
bezatlīdzības ceļā starp padotībā esošajām budžeta iestādēm.
8420 Izdevumi no bezatlīdzības ceļā saņemtām un nodotām
vērtībām
8422 Izdevumi no vērtību saņemšanas un nodošanas
bezatlīdzības ceļā starp padotībā esošajām budžeta
iestādēm
8500 Pārējie ieņēmumi
8510 Ieņēmumi no atsavināšanai paredzēto nemateriālo
ieguldījumu un pamatlīdzekļu pārdošanas
8520 Ieņēmumi no krājumu pārdošanas
8540 Inventarizācijās konstatētie pārpalikumi
8541 inventarizācijā atzītie neuzsk.esošie ilgterm.ieg.
8550 Ieņēmumi no nedrošu debitoru parādu izveidoto
uzkrājumu samazināšanas
8581 Ieņēmumi no esošu neuzskaitītu nemat.ieguld., kas iegūti
sākotnējās atzīšanas rezultātā, novērtēšanas
8590 Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi
8592 ieņēmumi no ilgterm.pārv.rez. smazinājuma
8600 Pārējie izdevumi

8610 Izdevumi no uzskaites izslēgto nermateriālo ieguldījumu
un pamatlīdzekļu norakstīšanas un likvidēšanas
8612 Izdevumi no nemateriālo ieguldījumu un
pamatlīdzekļu atsavināšanas
8620 Izdevumi no krājumu pārdošanas
8640 Inventarizācijās konstatētie iztrūkumi
8650 Izdevumu uzkrājumiem nedrošiem debitoru parādiem un
avansiem
8655 Izdevumi uzkrājumu veidošanai nedrošajām
prasībām un avansiem par pakalpojumiem
9000 Koriģējošais konts
9100 Zembilance – nomātie aktīvi
9110 nomātie pamatlīdzekļi
9120 inventārs
9122 mīkstais inventārs
9124 mācību grāmatas
9130 saņemamie līgumsodi un naudas sodi, kavējuma naudas
9190 citi zembilances aktīvi
9500 Zembilance – pasīvi
9510 nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par
ārvalstu finanšu palīdzības un ES politiku instrumentu finansētiem projektiem
9520 nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar līgumiem un vadības
lēmumiem par ilgtermiņa ieguldījumu iegādi un izveidi, izņemot, kas noslēgti par
ārvalstu finanšu palīdzības un ES politiku instrumentu finansētiem projektiem
9530 nākotnes saistības un maksājumi saskaņā ar līgumiem un vadības
lēmumiem par preču un pakalpojumu iegādi, izņemot, kas noslēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un ES politiku instrumentu finansētiem projektiem
9550 nākotnes nomas maksājumi
9998 Zembilance - pretkonts
Nepieciešamības gadījumā ( ievērojot pašvaldības ekonomisko darbību un finanšu
vajadzības ) var tikt paplašināts kontu plāns .

Domes priekšsēdētājs:

Z.Blaus

Sastādīja :

A.Rubene

