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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ventspils novadā 

 

2020. gada 29. oktobrī               13   

Nr.  __________                      

(protokols Nr. 73, 1.§) 

 

 GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2020.GADA 14.JANVĀRA SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS Nr.1 „VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2020.GADA KONSOLIDĒTAIS 

BUDŽETS” 

 

 

 

Izdarīt Ventspils novada domes 2020. gada 14.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Ventspils novada 

pašvaldības 2020. gada konsolidētais budžets“ šādus grozījumus: 

1. Saistošo noteikumu 2.1.punktu izteikt sekojošā redakcijā:  

„2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 16 411 662 euro;” 

2. Saistošo noteikumu 2.2.punktu izteikt sekojošā redakcijā:  

„2.2. kārtējā gada izdevumi – 18 439 020 euro;“ 

 

 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs                                                            A.MUCENIEKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ventspilsnovads.lv/


Paskaidrojuma raksts Ventspils novada pašvaldības 2020.gada 29.oktobra saistošajiem 

noteikumiem Nr.13 „Grozījumi Ventspils novada domes 2020.gada 14.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības 2020.gada konsolidētais budžets”” 

  

Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr.574 „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām 

– pašvaldību izglītības iestādēm 2020.gadam” pašvaldība saņems mērķdotācijas izglītības iestāžu 

pedagogu darba algu izmaksu nodrošināšanai pēdējiem četriem mēnešiem 2020. gadā, tāpēc ir 

sagatavots budžeta grozījumu projekts uz 2020. gada 1. oktobri: 

1. Precizēti transferti; 

2. Precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem. 

Pašvaldības pamatbudžeta grozījumus skatīt tabulā un Saistošo noteikumu 1.pielikumā. 
 

Pamatbudžets 

Ieņēmumi 

Pamatbudžeta ieņēmumi no valsts budžeta mērķa dotācijas palielināti par 713 871 euro. 
 

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas 

Klasifikācijas 

kods 

Ieņēmumu 

veids 

Grozījumi 

kopā (+/-), 

EUR 

Grozījumu iemesls 

18.0.0.0. 

Valsts 

budžeta 

transferti 

713 871 

EKK 18.620 

✓  Mērķa dotācija  - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un VSAOI  

573 908 EUR; 

✓  Mērķa dotācija  - interešu izglītības programmu pedagogu darba 

samaksai un VSAOI  25 972 EUR; 

✓  Mērķa dotācija  - speciālajām izglītības iestādēm  28 375 EUR; 

✓  Mērķa dotācija  - izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI 

85 616 EUR; 

Pavisam kopā ieņēmumi 713 871   

 

Izdevumi 

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi precizēti atbilstoši saņemtajiem ieņēmumiem no valsts 

mērķdotācijām sadalījumā pa budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām. 

Pamatbudžeta izdevumi palielināti par 713 871 euro. 
 

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu izmaiņas 

Klasifikācijas 

kods 

Izdevumi atbilstoši 

funkcionālajām 

kategorijām 

Grozījumi 

kopā (+/-), 

EUR 

Grozījumu iemesls 

09.000 Izglītība 1 284 185   

09.100 Pirmskolas izglītība 85 616 

 ✓  Mērķa dotācija  - izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu 

vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un 

VSAOI 

09.219 Vispārējā izglītība 918 081 

 ✓  Mērķa dotācija  - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un VSAOI  

573 908 EUR; 

✓  Mērķa dotācija  - interešu izglītības programmu pedagogu 

darba samaksai un VSAOI  25 972 EUR; 

✓  Mērķa dotācija  - speciālajām izglītības iestādēm  

28 375 EUR; 

 Pavisam kopā izdevumi 713 871   

 

 

Domes priekšsēdētājs                               A.MUCENIEKS 

 


