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2013.gada 31.janvārī
Zilupē

Saistošie noteikumi
Apstiprināti ar Zilupes novada pašvaldības domes
2013.gada 31.janvāra sēdes
Lēmumu (prot.nr.1,2§)

„Par 2013.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likumu
„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
2.punktu un 46.panta 1.daļu,
Likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16., 17.,
22.natu, likumu „Par valsts budžetu 2013.gadam”,
MK Noteikumiem Nr.1180 „Noteikumi par
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2013.gadā ”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2
Par Zilupes novada pašvaldības 2013.gada budžetu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
15.11.2012.gada likumu „Par valsts budžetu 2013.gadam”, 18.12.2012.gada Ministru
kabineta noteikumiem Nr.874 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2013.gadā”, 18.12.2012.gada Ministru
kabineta noteikumiem Nr.873 „Kārtība, kādā 2013.gadā piešķir valsts budžeta
dotāciju novadu pašvaldībām, lai vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas nodrošinātu finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas
97% līmenī”:
1. Apstiprināt pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam:
1.1. I E Ņ Ē M U M O S Ls 1717929.-, kā arī sadalījumu pa ieņēmumu
veidiem saskaņā ar 1.pielikumu.
1.2. IZ D E V U M O S Ls 1815996-, kā arī sadalījumu pēc funkcionālajām
un ekonomiskajām kategorijām, saskaņā ar 2.pielikumu.
1.3. Pamatbudžeta kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu uz 01.01.2013.g. Ls
127306,1.4. Finansēšanas sadaļu kopsummā Ls 29239,- saskaņā ar 3.pielikumu.
1.5. Informāciju par pašvaldības parādu saistībām pēc stāvokļa uz
01.01.2013.,saskaņā ar 4.pielikumu.
2. Apstiprināt pašvaldības speciālo budžetu 2013.gadam:
2.1. I E Ņ Ē M U M O S Ls

54836,-

2.2. I Z D E V U M O S Ls

76743,- kā arī sadalījumu pēc ekonomiskajām

kategorijām saskaņā ar 5.pielikumu.
2.3. Speciālā budžeta kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu uz 01.01.2013.g.
21907,- Ls
3. Zilupes novada pašvaldības centralizētai grāmatvedībai budžeta ieņēmumu
neizpildes gadījumā ir tiesības finansēt budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli
budžeta ieņēmumu izpildei.
4.

Gadījumos,

kad

budžeta

līdzekļu

izlietojums

noteiktiem

mērķiem

(mērķdotācijas, valsts iestāžu transferti, projektu finanšu līdzekļi un citi konkrētam

mērķim paredzēti līdzekļi) pārsniedz šajos noteikumos apstiprinātos apjomus,
centralizētai grāmatvedībai ir atļauts līdz grozījumu izdarīšanai šajos noteikumos
veikt nepieciešamos maksājumus.
5. Zilupes novada pašvaldības centralizētai grāmatvedībai ir tiesības pašvaldības
budžeta iestāžu budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu izdevumu tāmēs
veikt grozījumus starp budžeta izdevumu klasifikācijas atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām kodu: „1000 - atlīdzība”, „2000 – preces un pakalpojumi”, „5000 –
pamatkapitāla veidošana” un „6000 – sociālie pabalsti” saistošajos noteikumos
paredzētās apropriācijas ietvaros.
6. Budžeta izpildītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu un
racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu
attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.

Zilupes novada domes priekšsēdētājs:
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