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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
Nr.6

2015.gada 26.martā

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2015.gada 26.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4,15.§)

Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Valkas novada pašvaldības 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
grozījumi (1.pielikums).
2. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums).
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V.A.Krauklis

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2015.gada 26.marta
saistošiem noteikumiem Nr.6
Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6
„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 11423.-.
1.1 Plānoti transferti no valsts budžeta – EUR 3204.-;
1.2 Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un ieņēmumi palielinājums – EUR 8219,-.
2. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām
un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par EUR 198998.-. Izdevumu
finansēšana tiek nodrošināta ar ieņēmumiem un aizņēmumu.
2.1. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 187575,- projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Valkas II kārta” realizācijai.
2.2. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā palielināti par EUR 6963.- izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes lietu nodaļai atlīdzībai;
2.3. Izglītībai izdevumi palielināti par EUR 2960.• kristīgajai izglītības iestādei „Gaismiņa” pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanas
izdevumiem EUR 2640.-;
• Vijciema pamatskolai EUR 320,- skolas virtuves aprīkojuma iegādei;
2.4. Sociālai aizsardzībai –izdevumi palielināti par EUR 1500,- sociālam aprūpes namam darbinieku
apdrošināšanai;
2. Finansēšana –aizņēmumi:
• Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkas II kārta” realizācijai
EUR 187575.-.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

