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APSTIPRINĀTS
ar Burtnieku novada pašvaldības
domes 21.12.2016. sēdes lēmumu
Nr.337 (protokols Nr.16, 4.punkts)
Saistošie noteikumi Nr. 19/2016
„Grozījumi
Burtnieku novada pašvaldības 2016.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2016
„Par Burtnieku novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžetu””
Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, 46.pantu,
Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
Latvijas Republikas likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam”
Izdarīt 2016.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2016 „Par Burtnieku novada
pašvaldības 2016.gada pamatbudžetu” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Grozīt Noteikumu 2.punktu un izteikt to šādā redakcijā
„ Apstiprināt Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžetu 2016.gadam ieņēmumos 7 065 584
euro apmērā, tai skaitā:
 2016.gada ieņēmumus 6 278 268 euro apmērā un
 naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā 787 316 euro apmērā.
2. Grozīt Noteikumu 3.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„Apstiprināt nodokļu ieņēmumus 4 040 197 euro apmērā.”
3. Grozīt Noteikumu 5.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
Apstiprināt transfertu ieņēmumus 2 008 138 euro apmērā, tajā skaitā:
3.1. valsts budžeta transfertus 1 888 138 euro apmērā, tajā skaitā:
3.1.1. valsts budžeta finansējums pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai 30 200 euro
apmērā;
3.1.2. valsts budžeta mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai, interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 526 802 euro
apmērā;
3.1.3. valsts budžeta mērķdotācija piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
85 896 euro apmērā;
3.1.4. finansējums mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 7 721 euro apmērā
3.1.5. valsts mērķdotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti
15 820 euro apmērā ;
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valsts budžeta mērķdotācija pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 5 797 euro
apmērā;
3.1.7. mērķdotācija primārās veselības aprūpes nodrošināšanai 5 894 euro apmērā;
3.1.8. transferti no valsts budžeta iestādēm ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem 670 euro apmērā;
3.1.9. valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 30 379 euro apmērā;
3.1.10. dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 1 178 959 euro apmērā;
3.2. ieņēmumus pašvaldības pamatbudžetā no citām pašvaldībām par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem 120 000 euro apmērā.
4. Grozīt Noteikumu 7.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„ Apstiprināt Burtnieku novada pašvaldības pamatbudžetu 2016.gadam izdevumos 6 917 313 euro
apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu, tajā skaitā pa funkcionālajām kategorijām:
4.1. vispārējiem valdības dienestiem 934 248 euro apmērā, tajā skaitā:
4.1.1. kredītu procentu un apkalpošanas maksājumi 80 386 euro apmērā;
4.2. sabiedriskajai kārtībai un drošībai 58 903 euro apmērā;
4.3. ekonomiskajai darbībai 160 806 euro apmērā;
4.4. pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 1 009 908 euro apmērā;
4.5. veselībai 21 971 euro apmērā;
4.6. atpūtai, kultūrai 1 080 367 euro apmērā;
4.7. izglītībai 3 116 400 euro apmērā, tajā skaitā:
4.7.1. norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 471 670
euro apmērā;
4.8. sociālajai aizsardzībai 534 710 euro apmērā, tajā skaitā:
4.8.1. norēķini par citu pašvaldību sociālās palīdzības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
44 106 euro apmērā;”
3.1.6.

Pielikumā:
Pielikums nr.1
Pielikums nr.2
Pielikums nr.3

Domes priekšsēdētājs
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