AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2022/3
Aizkrauklē
APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2022.gada 27.janvāra sēdes
lēmumu Nr.42 (protokols Nr.2., 1.p.)

PAR AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2022.GADAM
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.pantu,
likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 6.pantu

1.

Saistošie noteikumi nosaka Aizkraukles novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžeta un
ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un
atbildību.

2.

Apstiprināt Aizkraukles
1.pielikumu, t.sk.:

novada pašvaldības pamatbudžetu 2022.gadam saskaņā ar

2.1. apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžeta ieņēmumus
39 007 383 euro;
2.2. apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžeta izdevumus
44 247 737 euro;
2.3.

apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžeta finansēšanu
5 240 354 euro, t.sk.:
2.3.1. naudas līdzekļi (atlikums uz gada sākumu – atlikums gada beigās) 6 859 579
euro;
2.3.2. aizņēmumi (saņemts - atmaksāts) 1 602 949 euro;
2.3.3. līdzdalība kapitālsabiedrībās 16 276 euro.

3.

Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžetu iestādēm saskaņā ar
2.pielikumu.

4.

Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu saistību apmēru
2022.gadam un nākamajiem gadiem saskaņā ar 3.un 4.pielikumu.

5.

Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai paredzamās
mērķdotācijas izlietojuma programmu (2022.gads – 2024.gads) (5.pielikums).

6.

Apstiprināt Aizkraukles novada pašvaldības valsts mērķdotāciju izglītības iestādēm
2022.gadam (6.pielikums).

7.

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs tiesīgs neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības
budžeta rezerves fonda ar rīkojumu piešķirt finanšu līdzekļus līdz 1000 euro.

8.

Aizkraukles novada pašvaldība 2022.gadā nodrošina apvienoto pašvaldību aizņēmumu
pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu
līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

9.

Struktūrvienību un iestāžu vadītāji (turpmāk tekstā - Budžeta izpildītāji) ir atbildīgi par to,
lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta
līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim
tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām
kategorijām.

10.

Aizkraukles novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai ir tiesības finansēt
budžeta iestādes atbilstoši apstiprinātajām tāmēm.

11.

Budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kas
pārsniedz budžetā noteikto apjomu, ar Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas
atzinumu var novirzīt budžetā paredzētās programmas izdevumu papildu finansēšanai pēc
budžeta grozījumu apstiprināšanas Aizkraukles novada domē.

12.

Budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem
neizpildes gadījumā veic grozījumus iestāžu tāmēs, kompensējot ieņēmumu neizpildi
(samazinot izdevumus vai precizējot ieņēmumus starp pozīcijām).

13.

Pašvaldības un apvienību ekonomisti ir pilnvaroti pēc saistošo noteikumu par pašvaldības
budžetu 2022.gadam apstiprināšanas domes sēdē apstiprināt elektroniski pašvaldības iestāžu
budžeta tāmes un to grozījumus budžeta plānošanas modulī BUDŽETS. Elektroniski
apstiprinātās tāmes budžeta plānošanas modulī BUDŽETS ir spēkā budžeta izpildītājiem.

14.

Budžeta izpildītāji ir tiesīgi veikt grozījumus tāmes, ja tāmes tiek grozītas zemākā līmenī
par ekonomiskajiem klasifikācijas kodiem 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000
(saskaņā ar 2005.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1031 Noteikumos
par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām ) un Finanšu un
grāmatvedības nodaļas vadītājs ir pilnvarots apstiprināt elektroniski šos grozījumus budžeta
plānošanas modulī BUDŽETS bez saistošo noteikumu par pašvaldības 2022.gada budžetu
apstiprināšanas.

15.

Ja budžeta izpildītājiem ir nepieciešami tāmju grozījumi, kas neiekļaujas šo noteikumu
15.punktā, tad budžeta izpildītājam ir jāiesniedz rakstisks iesniegums Finanšu un
grāmatvedības nodaļā par nepieciešamajiem grozījumiem. Šādi grozījumi tiek izskatīti
Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejā, iekļaujot tos kārtējos saistošajos
noteikumos par budžeta grozījumiem.

16.

Līdzekļu ekonomiju, kas radusies no komunālajiem pakalpojumiem (EKK2200) un
kurināmā un enerģētiskajiem materiāliem (EKK 2320) budžeta izpildītāji ir tiesīgi izmantot
citu iestādes izdevumu segšanai, tikai saskaņojot ar Finanšu un grāmatvedības nodaļas
ekonomistiem.

17.

Noteikt, ka budžeta izpildītāji pieprasījumus 2022.gada budžeta galīgajiem grozījumiem
iesniedz ne vēlāk kā līdz 2022.gada 2.decembrim.

18.

Noteikt, ka Aizkraukles novada pašvaldības budžeta izpildītāji ir atbildīgi par Publisko
iepirkumu likuma ievērošanu to vadītajā iestādē vai struktūrvienībā.

19.

Budžeta izpildītājiem saimnieciskos līgumus, kas rada apgrūtinājumu nākamā gada
budžetiem, atļauts slēgt tikai ar Aizkraukles novada domes atļauju.

20.

Noteikt, ka struktūrvienības vai iestādes vadītājs atbild, lai rīcība ar pašvaldības mantu un
finanšu līdzekļiem būtu likumīga, lietderīga un pareiza.

21.

Noteikt, ka iestāžu vadītāji ir personīgi atbildīgi par šo saistošo noteikumu ievērošanu,
ciktāl tie skar attiecīgo budžeta izpildītāju.
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22.

Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks,
tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un tie publicējami pašvaldības mājas
lapā internetā.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu
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L.Līdums

