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(protokols Nr.36, 1.§) 

 

 Ventspils novada pašvaldības 2023.gada konsolidētais budžets 

 
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10.panta  

pirmās  daļas 1.punktu, 47.panta pirmo daļu,  

likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.un17.pantu  

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Ventspils novada pašvaldības (turpmāk – 

Pašvaldība) 2023. gada pamatbudžeta un ziedojumu, dāvinājumu budžeta 

ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos 

gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību. 

 

2. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības konsolidēto pamatbudžetu budžetu 

2023. gadam, šādā apmērā (1.pielikums): 

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 17 152 340 euro; 

2.2. kārtējā gada izdevumi – 21 254 604 euro; 

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 4 353 240 euro. 

 

3. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības konsolidēto pamatbudžeta izdevumu 

plānu pa iestādēm un struktūrvienībām (2.pielikums) 

 

4. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības konsolidēto ziedojumu, dāvinājumu 

budžetu 2023. gadam, šādā apmērā (3.pielikums): 

4.1. kārtējā gada ieņēmumi – 0 euro; 

4.2. kārtējā gada izdevumi – 1 384 euro; 

4.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 1 384 euro. 

 

5. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības aizņēmumu apmēru 2023.gadā un 

turpmākajos gados (4.pielikums). 

 

6. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības galvojumu apmēru 2023.gadā un 

turpmākajos gados (5.pielikums). 

 

7. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības autoceļa fonda līdzekļu plānu 

vidējam termiņam 2023.gadā un divos turpmākajos gados (6.pielikums). 
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8. Paredzēt Ventspils novada pašvaldības 2023.gada budžetā 

dotāciju 340 700 euro apmērā SIA „VNK serviss” deleģēto funkciju 

izpildīšanai -  zaudējumu segšanai ūdens un kanalizācijas tarifu neatbilstības 

dēļ. 

 

9. Paredzēt līdzdalību pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „VNK serviss” 

pamatkapitālā 35 000 euro apmērā. 

 

10. Ventspils novada domes Finanšu komiteja ir tiesīga: 

 

10.1. lemt par pamatbudžeta ieņēmumu par sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citu pamatbudžeta ieņēmumu, kā arī ziedojumu 

budžeta ieņēmumu, kas pārsniedz 2023. gada budžetā noteikto apjomu 

iekļaušanu budžeta ieņēmumu un izdevumu daļā; 

10.2. lemt par līdzekļu piešķiršanu neparedzētiem gadījumiem 2023. gada 

budžeta rezerves fonda ietvaros par summu, kas pārsniedz 2 000 euro, 

nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu. 

 

11. Ventspils novada pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs: 

 

11.1. Lemt par grozījumiem starp Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību budžetu 

ekonomiskās klasifikācijas kodiem un valdības funkcijām, ja nemainās 

ieņēmumu vai izdevumu mērķis; 

11.2. Neparedzētiem gadījumiem no pašvaldības budžeta rezerves fonda ar 

rīkojumu piešķirt finanšu līdzekļus līdz 1500 euro, nepārsniedzot 

rezervēto līdzekļu apjomu. 

 

12. Ventspils novada domes priekšsēdētājs ir tiesīgs neparedzētiem gadījumiem 

no pašvaldības budžeta rezerves fonda ar rīkojumu piešķirt finanšu līdzekļus 

līdz 2000 EUR, nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu. 

 

13. Noteikt, ka Ventspils novada Finanšu nodaļa katru mēnesi sagatavo un 

iesniedz atskaiti Ventspils novada Finanšu komitejā par šo saistošo noteikumu  

11. un 12. punkta finansējuma piešķīrumiem iepriekšējā mēnesī. 

 

14. Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļa 2023. gadā nodrošina 

pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu atmaksu, 

saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim 

plānotajiem līdzekļiem. 

 

15. 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. 

 

16. Ja budžeta līdzekļus nepieciešams grozīt no viena budžeta izdevuma koda uz 

citu kodu piešķirtā finansējuma ietvaros – pašvaldības iestādes 

vadītājs/direktors, struktūrvienības vadītājs iesniedz pamatotu 

iesniegumu/pieprasījumu Ventspils novada izpilddirektoram ar detalizētu 

paskaidrojumu par nepieciešamajiem grozījumiem. 

 



17. Budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumus par sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citus pamatbudžeta ieņēmumus, kā arī ziedojumu budžeta 

ieņēmumus, kas pārsniedz budžetā noteikto apjomu, ar Ventspils novada 

Finanšu komitejas atļauju var novirzīt izdevumu papildus finansēšanai.  

 

18. Noteikt, ka visas izmaiņas apstiprinātajās budžeta tāmēs iekļaujamas kārtējos 

Ventspils novada pašvaldības 2023. gada budžeta grozījumos, kurus pieņem 

Ventspils novada dome. 

 

19. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta 

grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā 

izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un tie publicējami pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.ventspilsnovads.lv. 

 

 

Ventspils novada domes  

priekšsēdētājs       A.MUCENIEKS 


