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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
Nr.6

2016.gada 31.martā

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 31.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.3, 8.§)

Grozījumi 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 priekšsēdētāja vietnieks

(personiskais paraksts)

V.Zariņš

1.pielikums pie Valkas novada domes
2016.gada 31.marta
saistošiem noteikumiem Nr.6
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2.pielikums pie Valkas novada domes
2016.gada 31.marta
saistošiem noteikumiem Nr.6
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.6
“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 57749.-.
1.1. Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta palielināti par EUR 12450,-, tajā skaitā:
• Finansējums projektam „Skolas piens „ EUR 10000.-,
• Finansējums no VKKF J.Cimzes mūzikas skolai projekta “Rosinoša kultūrvide un profesionālās
mūzikas pieejamība kā vienota platforma kvalitatīvas kultūrvides nodrošināšanai Vidzemes
reģiona sabiedrībā” –EUR 2000.-,
• Finansējums no VKKF Valkas novada centrālai bibliotēkai lekcijas cikla “Meklē un atrodi
jaunākajā latviešu literatūrā” EUR 450.-;
1.2. ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības projekta “Eiropas inovatīvu pilsētu partnerība
pilsētvides noturības perspektīvā” EUR 5728.-;
1.3. Ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumiem EUR 31380.-;
1.4. Pārējie ieņēmumi palielināti par EUR 8191.-.
2. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām
kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par EUR 57749.-.
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem kopumā izdevumi samazināti par EUR 9885.-, tajā skaitā
samazināti izdevumi:
• Valkas novada domei EUR 10000.-;
• Palielināti izdevumi Kārķu pagasta pārvaldei EUR 115.-;
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 21136,- tajā skaitā :
• Valkas pilsētas autotransportam EUR 2000.-;
• Projektam “Eiropas inovatīvo pilsētu partnerība pilsētvides noturības perspektīvā EUR 9136.• Projektam “Skolas piens” EUR 10000.-;
2.3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti izdevumi par EUR 4025,- ,tajā
skaitā :
• Valkas pagasta komunālajai saimniecībai EUR 125.-;
• Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai EUR 10000.-;
• Samazināti izdevumi Vijciema pagasta komunālajai saimniecībai EUR 6100.-;
2.4. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā palielināti par EUR 27172.-, tajā skaitā :
• Vijciema pagasta tautas namam EUR 2321.-;
• Valkas kultūras namam EUR 24266.-;
• Valkas novada centrālai bibliotēkai EUR 450.-;
• Biedrībai VBK Lotos EUR 250,-;
• Samazināts finansējums Kārķu pagasta bibliotēkai EUR 115.-.
2.5. Izglītībai kopumā izdevumi palielināti par EUR 15076.-,tajā skaitā
• Valkas ģimnāzijai EUR 7694.- ;
• Kārķu pamatskolai EUR 17.- ;
• Vijciema pamatskolai EUR 3159.-;
• J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai EUR 3918.-;
• Bērnu jaunatnes sporta skolai EUR 1350.-;
• Bērnu jauniešu centrs “”Mice” EUR 540.-;
Samazināts finansējums:
• Valkas pamatskolai EUR 1006,-;
• Ērģemes pamatskolai EUR 2.-;
• Ozolu pamatskolai EUR 594.-.
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