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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2016.gada 24.novembrī

Nr.20
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 24.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.14,20.§)

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).
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2.pielikums
pie Valkas novada domes
2016.gada 24.novembra
saistošiem noteikumiem Nr.20
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.
“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.
1. Ieņēmumi
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem, citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikti
grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē – palielināti par EUR 578446.-.
1.1. Pašvaldības saņemtie transferti (avansa maksājums ES projektam) par EUR 465240.-;
1.2. Pašvaldības saņemtie līdzekļi neparedzētiem gadījumiem EUR 66338,-;
1.3. Pārējie ieņēmumi par EUR 46868.-.
2. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām
un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par EUR 859626.2.1. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 764149,- tajā skaitā :
2.1.1.Projekta “Ielu pārbūve uzņēmējdarbībai Valkas novadā” realizācijai EUR 144428.-;
2.1.2.Projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā” realizācijai
EUR 136752.-;
2.2. Izglītībai izdevumi palielināti par EUR 709.- Valkas PII “Pasaciņa” mācību līdzekļu iegādei no
valsts budžeta;
2.3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti par EUR 94768 – ceļiem
intensīvu lietusgāžu radīto postījumu novēršanai;
3. Finansēšana – aizņēmumi EUR 281180.-,tajā skaitā:
3.1. Projektam “Ielu pārbūve uzņēmējdarbībai Valkas novadā” EUR 144428.-;
3.2. Investīcijām Valkas novada ceļu, ielu atjaunošanai EUR 102564,-;
3.3. Investīcijām Valkas novada prioritāro pasākumu īstenošanai – Parka ielas atjaunošana 2.kārta)
EUR 34188.-.
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