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APSTIPRINĀTS
ar Burtnieku novada pašvaldības
domes 20.09.2017. sēdes lēmumu
Nr.222 (protokols Nr.16 (6), 13.punkts)
Saistošie noteikumi Nr.13/2017
„Grozījumi
Burtnieku novada pašvaldības 2017.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017
„Par Burtnieku novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžetu””
Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, 46.pantu,
Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
Latvijas Republikas likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam”
Izdarīt 2017.gada 3.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Burtnieku novada
pašvaldības 2017.gada pamatbudžetu” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Grozīt Noteikumu 2.punktu un izteikt to šādā redakcijā “
“Apstiprināt Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžetu 2017.gadam ieņēmumos 7 490 754 euro
apmērā, tai skaitā:
1.1. 2017.gada ieņēmumus 6 558 586 euro apmērā un
1.2. naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā 932 168 euro apmērā
saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.
2. Grozīt Noteikumu 4.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“Apstiprināt nenodokļu ieņēmumus 78 795 euro apmērā”
3. Grozīt Noteikumu 5.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“Apstiprināt transfertu ieņēmumus 2 183 496 euro apmērā, tajā skaitā:
3.1. valsts budžeta transfertus 2 063 496 euro apmērā, tajā skaitā:
3.1.1. valsts budžeta finansējums pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai 30111 euro
apmērā;
3.1.2. valsts budžeta mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai, interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 535056 euro apmērā;
3.1.3. valsts budžeta mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
99384 euro apmērā;
3.1.4. mērķdotācija mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei 7355 euro apmērā;
3.1.5. valsts mērķdotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti
19019 euro apmērā ;
3.1.6. mērķdotācija primārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai 5800 euro
apmērā;
3.1.7. transferti no valsts budžeta iestādēm ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem 51083 euro apmērā;
3.1.8. valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 80844 euro apmērā;
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3.1.9. dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 1229035 euro apmērā;
3.1.10. valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 5809 euro apmērā.
3.2. ieņēmumus pašvaldības pamatbudžetā no citām pašvaldībām par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem 120 000 euro apmērā.
4. Grozīt Noteikumu 6.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“Apstiprināt maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 112 079 euro apmērā.”
5. Grozīt Noteikumu 7.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“Apstiprināt Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžetu 2017.gadam izdevumos 8 028 787
euro apmērā saskaņā ar 1., 2. un 3.pielikumu, tajā skaitā pa funkcionālajām kategorijām:
5.1. vispārējiem valdības dienestiem 987930 euro apmērā, tajā skaitā:
5.1.1. kredītu procentu un apkalpošanas maksājumi 73407 euro apmērā;
5.2. sabiedriskajai kārtībai un drošībai 64670 euro apmērā;
5.3. ekonomiskajai darbībai 146061 euro apmērā;
5.4. pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 1429024 euro apmērā;
5.5. veselībai 23200 euro apmērā;
5.6. atpūtai, kultūrai 1499732 euro apmērā;
5.7. izglītībai 3281959 euro apmērā, tajā skaitā:
5.7.1. norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
470000 euro apmērā;
5.8. sociālajai aizsardzībai 596211 euro apmērā, tajā skaitā:
5.8.1. norēķini par citu pašvaldību sociālās palīdzības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem 42968 euro apmērā.”
6. Grozīt Noteikumu 8.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“Apstiprināt finansēšanas sadaļu 565 803 euro apmērā, tajā skaitā aizņēmumu pamatsummas
atmaksa 493634 euro apmērā, saņemto aizņēmumu apjoms projektu īstenošanai 1089437 euro
apmērā saskaņā ar 3.pielikumu, līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 30000 euro apmērā
saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.”

Pielikumā:
Pielikums nr.1
Pielikums nr.2
Pielikums nr.3
Domes priekšsēdētājs

Guntars Štrombergs

