LATVIJAS REPUBLIKA

JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija, tālrunis: 63022238
E-pasts: dome@jelgavasnovads.lv; www.jelgavasnovads.lv

Jelgavas novada pašvaldības
Jelgavā, 2020.gada 22.janvāra (protokols Nr.2, 16.§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2
“Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu,
likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu un
likumu “Par valsts budžetu 2020.gadam”

1.

Saistošie noteikumi nosaka Jelgavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldības)
2020.gada budžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un
turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus, tiesības un atbildību.

2.

Apstiprināt pašvaldības pamatbudžetu 2020.gadam saskaņā ar 1.pielikumu šādā
apmērā:
2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 32 007 350 euro;
2.2. kārtējā gada izdevumi – 34 907 512 euro;
2.3. kārtējā gada izdevumi ilgtermiņa saistību nomaksai – 3 097 824 euro;
2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 6 285 597 euro.

3.

Apstiprināt pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2020. gadam saskaņā ar
2.pielikumu šādā apmērā:
3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 4 300 euro;
3.2. kārtējā gada izdevumi – 42 055 euro;
3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 47 050 euro.

4.

Apstiprināt pašvaldības saistību un sniegto galvojumu apmēru 2020.gadam un
turpmākajos gados saskaņā ar 3.pielikumu.

5.

Apstiprināt pašvaldības pamatbudžetā finansējumu 10 000 euro apmērā “Avāriju vai
stihisko nelaimju seku likvidācijai” un rezervēt šo līdzekļu apjomu līdz saimnieciskā
gada beigām.

6.

Jelgavas novada dome lemj par grozījumiem pašvaldības 2020. gada budžeta
ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.

7.

Pašvaldības domes priekšsēdētājam ir tiesības līdzekļus no programmas “Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem” piešķirt neatliekamu un nozīmīgu pasākumu
īstenošanai, kas nav paredzēti pašvaldības pamatbudžeta apropriācijās, nepārsniedzot
rezervēto līdzekļu apjomu, visus piešķīrumus iekļaujot kārtējos saimnieciskā gada
budžeta grozījumos, kurus apstiprina Jelgavas novada domes sēdē.

8.

Pašvaldības Administratīvā departamenta Finanšu nodaļa 2020.gadā nodrošina
pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu,
saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem
līdzekļiem.

9.

Budžeta izpildītājiem saimnieciskā gada laikā atļauts realizēt izdevumus tādā
apmērā, kādā tiem Jelgavas novada dome apstiprinājusi asignējumus no vispārējiem
ieņēmumiem, kā arī no budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un no citiem pašu ieņēmumiem. Budžeta
izpildītāji atbild par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un
racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai budžeta izdevumi tiktu
veikti saskaņā ar pašvaldības noteiktajiem mērķiem, apstiprinātiem darbības plāniem
un izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniegtu tāmē apstiprinātos plānotos budžeta
izdevumus ekonomiskās klasifikācijas kodu pirmās zīmes ietvaros.

10. Starplaikos starp budžeta grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos par
budžetu, budžeta izpildītājiem ir tiesības veikt tāmju grozījumus saskaņā ar
pašvaldības Budžeta sagatavošanas un izpildes organizēšanas kārtību.
Pielikumā:
1.
1.pielikums “Pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2020.gadam”.
2.
2.pielikums “Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums
2020.gadam”.
3.
3.pielikums “Aizņēmumu un galvojumu saistību apmērs 2020.gadā un turpmākajos
gados”.
4.
4.pielikums “Budžeta izdevumu sadalījums pa prioritātēm un rīcības virzieniem
2020.gadam”.
5.
Paskaidrojumi par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam.
Domes priekšsēdētāja vietn.

I.Vītola

