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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA 
reģ. Nr.90009114114, Kultūras laukums 1a, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650, 

 tālr.: 64628030, tālr./fakss:64628035, e-pasts: novads@vilani.lv 

 

                                         
Viļānu novadā 

 

APSTIPRINĀTI 

Viļānu novada pašvaldības domes  

2018. gada 25. janvāra sēdē 

(protokols Nr.1, §2) 

 

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.102 

„Par Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta 

kopsavilkumu 2018. gadam” 

 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46. pantu un 

likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. pantu 

 

 

1. Noteikt novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2018. gadam 

sadalījumā pa ieņēmumu klasifikācijas kodiem 9653715 eiro apmērā (tai 

skaitā: naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2018. – 977990 eiro apmērā, 

aizdevumi – 13468 eiro apmērā, aizņēmumi – 1485047 eiro apmērā), saskaņā 

ar 1.pielikumu. 

2. Noteikt novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2018. gadam, atbilstoši 

funkcionālajām kategorijām 9632592 eiro apmērā, saskaņā ar 2.pielikumu un 

saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības attīstības programmas 2015.-2022. 

gadam, sadaļu Investīciju plāns. 

3. Noteikt novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus 2018. gadam 

sadalījumā pa ieņēmumu klasifikācijas kodiem 918156 eiro apmērā, naudas 

atlikumu uz 01.01.2018. - 313194 eiro apmērā, un aizņēmumi – 1637361 eiro 

apmērā, saskaņā ar 3.pielikumu. 

4. Noteikt novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumus 2018. gadam, 

atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2805724 eiro apmērā, saskaņā ar 

4.pielikumu un saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības attīstības programmas 

2015.-2022. gadam, sadaļu Investīciju plāns. 

5. Apstiprināt Viļānu novada pašvaldības aizņēmumus un galvojumus saskaņā ar 

5. pielikumu un 6. pielikumu. 

6. Noteikt, ka nodokļu maksājumi (IIN, VSAOI, PVN) ir uzskatāmi par 

prioritātēm, un tiek garantēti ar attiecīgās iestādes budžetu. 

7. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus programmu finansēšanas plānos 

un tāmēs ar domes lēmumu apstiprināto budžeta līdzekļu ietvaros, iesniedzot 

to apstiprināšanai Viļānu novada domes Grāmatvedības un Ekonomikas 

nodaļā. Grozījumi neattiecas uz sadaļu „Atalgojums”. 

8. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai izdevumi pēc naudas plūsmas 

nepārsniedz attiecīgajai programmai tāmē apstiprinātos, plānotos budžeta 

izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. 
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9. Budžeta izpildītājiem, veicot grozījumus, naudas līdzekļus sāk tērēt pēc, tā, 

kad iesniegtie budžeta grozījumi tiek apstiprināti. 

10. Noteikt, ka budžeta izpildītāji pieprasījumus 2018. gada budžeta galīgajiem 

grozījumiem, iesniedz ne vēlāk kā līdz 01.12.2018. 

11. Noteikt, ka struktūrvienību vadītāji atbild par to, lai rīcība ar pašvaldības 

mantu un finanšu līdzekļiem būtu likumīga, lietderīga un pareiza. 

12. Noteikt, ka budžeta izpildītāji ir atbildīgi par „Publiskā iepirkuma likuma” 

ievērošanu to vadītajā iestādē. 

13. Noteikt, ka visi Viļānu novada pašvaldības iestāžu vadītāji ir personīgi 

atbildīgi par šo saistošo noteikumu ievērošanu. 

14. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

 

 
Novada pašvaldības priekšsēdētāja                                    J.Ivanova 


