LATVIJAS REPUBLIKA

VALKAS

NOVADA

DOME

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV62UNLA0050014277068 A/S SEB banka Valkas filiāle kods UNLALV2X
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493, E-pasts: novads@valka.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
Nr.5

2015.gada 26.februārī

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2015.gada 26.februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.3,7.§)

Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
“Valkas novada domes 2015.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

1. Apstiprināt 2015.gada Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
(1.pielikums).
2. Paskaidrojuma raksts (2.pielikums).
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

2.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 26.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.5
Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr. 5„Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2
„Valkas novada domes 2015.gada pamatbudžets”
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2015.gada budžeta
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
• Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums;
• Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
• Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
• Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa ;
• Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.
1.Ieņēmumi
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem, citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikti
grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē – palielinājums EUR 88593.-.
1.1 Koriģēts EKK kods aprēķinātajām un saņemtajām soda naudām no 10.1.0.0. uz 04.1.0.0.
1.2. Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti kopumā palielināti par EUR 35886.-, tajā skaitā,
ieņēmumu prognoze par Valsts un Eiropas Savienības finanšu instrumentu un ārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un pasākumiem :
• Projekts „Sabiedriskie algotie pagaidu darbi” EUR 15492.-;
• Dziesmu un deju svētki – valsts finansējums EUR 15120.-;
• Valsts finansējums mācību grāmatu iegādei EUR 17477.-;
• Valkas mākslas skola – samazinājums- EUR 6874.-;
• Bērnu jaunatnes sporta skola – samazinājums - EUR 5332.1.3.Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un ieņēmumi palielinājums – EUR 52707,-.
1. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām
un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par EUR 119456.-. Izdevumu
finansēšana tiek nodrošināta ar ieņēmumiem un aizņēmumiem.
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem kopumā izdevumi palielināti par EUR 33450.-, tajā skaitā
izdevumi valūtas kursa svārstībām samazināti par EUR 250, palielināti izdevumi ēkas iegādei EUR 33700.
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 15828,- projekta „Sabiedriskie algotie
pagaidu darbi” realizācijai.
2.3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti izdevumi par EUR 2000,- ,
Kārķu komunālai saimniecībai remontdarbu veikšanai.
2.4. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā palielināti par EUR 35150.-, tajā skaitā :
• Valkas novada centrālajai bibliotēkai telpu remonta projekta izstrādei EUR
4513.• Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem EUR 30637.-;
2.5. Izglītībai kopumā izdevumi palielināti par EUR 32768.-, tajā skaitā:
• Koriģēts Valkas novada izglītības iestādēm plānotais finansējums mācību līdzekļu un
grāmatu iegādei;
• Valkas pamatskolai piešķirts finansējums EUR 37489,pamatkapitāla
palielinājumam;
• Vijciema pamatskolai piešķirts finansējums EUR 4471.- malkas šķūņa projekta
izstrādei;
• Valkas mākslas skolai samazināts finansējums pedagogu atlīdzībai atbilstoši valsts
mērķdotācijai EUR 6874.-;
• Bērnu jaunatnes sporta skolai kopējais finansējums samazināts par EUR 1520.- tajā
skaitā samazināts finansējums atlīdzībai no valsts mērķdotācijas, piešķirts
finansējums sporta zāles remonta projektēšanai EUR 3812.-.
2.6. Sociālai aizsardzībai – Valkas novada Ģimenes atbalsta centram „Saulīte” projekta „Eža
spēriens” līdzfinansējumam EUR 260.-.
3. Finansēšana – aizņēmumi:
• Valkas pamatskolas ēdnīcas aprīkojuma iegāde EUR 30863,-;
• Budžeta un finanšu vadības īstermiņa aizņēmums – EUR 250000.-.
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