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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2016.gada 25.augustā

Nr.14
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 25.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.10,17.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

1. Apstiprināt 2016.gada Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumus (1.pielikums).
2. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums).

Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

1.pielikums
pie Valkas novada domes
2016.gada 25.augusta
saistošiem noteikumiem Nr.14

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2016.gada 25.augusta
saistošiem noteikumiem Nr.14

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.14
“Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”
Paskaidrojuma raksts
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2016.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 58801.-.
1.1.ieņēmumi no pašvaldību kustāmā īpašuma un mantas realizācijas – EUR 2000.-;
1.1.Pašvaldības saņemtie transferti EUR 43967.-;
1.1. Valsts budžeta transferti EUR 2498.- projekta “Es to varu” realizācijai;
1.3.Pārējie ieņēmumi palielināti par EUR 12834.-.
2. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām
kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par EUR 226738.-.
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem kopumā izdevumi palielināti par EUR 12000.- Valkas novada
domei ēkas iegādei Tālavas 12;
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 179448,- tajā skaitā :
• Kārķu pagasta autotransportam par EUR 2000.-;
• Projektam “LIFE LOCAL ADAPT “ EUR 4460.-;
• Projektam “Valkas novada lauku ceļu pārbūve” EUR 13610.-;
• Projektam “Autoceļa A3 tranzīta maršruta rekonstrukcija Valkas pilsētā” EUR 7485.projekta aktualizācijai;
• Projektam” Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Valkā” EUR 137035.• Projektam “Vidzeme iekļauj” EUR 3290.-;
• Projekts “NVA pasākumi vasaras brīvlaikā skolēniem” EUR 3292.-;
• Projekts “Proti un dari” EUR 8276.-;
2.3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti izdevumi par EUR 14893.,tajā skaitā :
• Ielu remontdarbi un teritorijas labiekārtošanai EUR 14663.- Viestura ielas un komunikāciju
renovācijai.
2.4. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā palielināti par EUR 16355.-, tajā skaitā :
• Valkas novadpētniecības muzejam EUR 10000.- ekspozīcijas zāles izveidei;
• Valkas novada centrālai bibliotēkai EUR 320.-;
• Kultūras pasākumiem EUR 3535.-;
• Valkas ģimnāzijas sporta hallei EUR 2500,-.
2.5. Izglītībai kopumā izdevumi palielināti par EUR 4042.-.-,tajā skaitā
• J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai EUR 3005,- mēbeļu iegādei;
3. Finansēšana – aizņēmumi EUR 172593.-,tajā skaitā:
• Pašvaldības prioritāro pasākumu veikšanai EUR 55997.-;
• Projektam “Multifunkcionāla jaunatnes centra izveide Valkā” EUR 116796.-.
Aizņēmumu atmaksa EUR 4656.-.
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