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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
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Nr.  ___________                        

(protokols Nr.57, 1.§) 

 

 Ventspils novada pašvaldības 2020.gada konsolidētais budžets 

 
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 14.panta  

otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punkti un 46.pantu,  

likumu „Par pašvaldību budžetiem” 16.un17.pantu  

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Ventspils novada pašvaldības 2020.gada 

pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu, ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu 

apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību. 

 

2. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības pamatbudžetu 2020.gadam, saskaņā 

ar 1.pielikumu, šādā apmērā: 

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 15 697 791 euro; 

2.2. kārtējā gada izdevumi – 17 725 149 euro; 

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 3 331 676 euro. 

 

3. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 

2020.gadam, saskaņā ar 2.pielikumu, šādā apmērā: 

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 0 euro; 

3.2. kārtējā gada izdevumi – 1 817 euro; 

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 1 817 euro. 

 

4. Paredzēt Ventspils novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā 

dotāciju 285 937 euro apmērā SIA „VNK serviss” deleģēto funkciju 

izpildīšanai -  zaudējumu segšanai ūdens, kanalizācijas un siltuma tarifu 

neatbilstības dēļ; 

 

5. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības saistības 2020.gadam un 

turpmākajiem gadiem, saskaņā ar 3.pielikumu. 

 

6. Ventspils novada domes Finanšu komiteja ir tiesīga: 

6.1. mēneša laikā pēc pašvaldības budžeta apstiprināšanas domē, 

akceptēt pašvaldības iestāžu un struktūrvienību ieņēmumu-

izdevumu tāmes ar pielikumiem apstiprinātā budžeta ietvaros, 

saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem par budžeta ieņēmumu 
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un izdevumu klasifikāciju atbilstoši izdevumu funkcionālām 

kategorijām; 

6.2. lemt par grozījumiem novada pašvaldības 2020.gada budžeta 

ieņēmumu un izdevumu klasifikācijas kodu griezumā; 

6.3. lemt par līdzekļu piešķiršanu neparedzētiem gadījumiem 

2020.gada budžeta rezerves fonda ietvaros par summu, kas 

pārsniedz 1420 EUR, nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu. 

 

7. Ventspils novada domes priekšsēdētājs ir tiesīgs neparedzētiem gadījumiem 

no pašvaldības budžeta rezerves fonda ar rīkojumu piešķirt finanšu līdzekļus 

līdz 1420 EUR, nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu. 

 

8. Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļa ar centralizēto grāmatvedību 

2020.gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un 

kredītu procentu atmaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un 

budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem. 

 

9. 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. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri. 

 

 

Ventspils novada domes  

priekšsēdētājs                A.MUCENIEKS 


