LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
2020.gada 23.janvārī

Ārkārtas sēdes protokols Nr. 2, 1.p .
APES NOVADA DOMES
LĒMUMS Nr. 2
Apē

Par Apes novada domes 23.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1/2020 „Par Apes novada
pašvaldības budžetu 2020.gadam” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļa 2.punktu
un 46. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu, un Apes novada domes
Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdes 23.01.2020. lēmumu (prot.Nr.1, 1.p.), Apes novada dome
nolemj:
1. Apstiprināt Apes novada domes 23.01.2020. saistošos noteikumus Nr. 1/2020 „Par Apes novada
pašvaldības budžetu 2020.gadam”.
Pielikumā:
1. Saistošie noteikumi Nr. 1/2020 „Par Apes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”uz 2 lapām ar 5 (pieciem) pielikumiem uz 14 lpp;
2. Apes novada domes “Paskaidrojuma raksts par 2020.gada Apes novada domes budžetu” uz 6 lpp.
Apes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

LATVIJAS REPUBLIKA

APES NOVADA DOME
Reģ. Nr. LV 90000035872 , Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
tālrunis / fakss 643 07220, e-pasts: administracija@ape.lv
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1/2020
Apē
APSTIPRINĀTI
ar Apes novada domes
ārkārtas sēdes 23.01.2020. lēmumu Nr.2
(ārkārtas sēdes protokols Nr.2, 1.punkts)
Par Apes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu un
46.panta pirmo daļu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu
Pamatbudžets
1.Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes pamatbudžetu 2020.gadam:
1.1. kārtēja gada ieņēmumos
4 854 929 EUR
1.2. izdevumos atbilstoši valdības funkcijām un
ekonomiskajām kategorijām
1.3. aizdevumu atmaksājamās pamatsummas
1.4. aizņēmumi no Valsts kases

5 521 494 EUR
661 755 EUR
272 734 EUR

2. Novirzīt plānoto izdevumu segšanai naudas līdzekļu
atlikumu uz 2020.gada sākumu

1 505 030 EUR

3. Apstiprināt līdzekļu atlikumu uz 2020.gada beigām,
t.sk. finansējums projektiem pēc līguma

449 449 EUR

4. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes pamatbudžeta 2020.gada ieņēmumus atbilstoši
ieņēmumu veidiem, izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskām kategorijām saskaņā ar
1.pielikumu.
Ziedojumi un dāvinājumi
5. Novirzīt ziedojumu un dāvinājumu 2019. gada budžeta atlikumu izdevumu segšanai atbilstoši
ziedojumu mērķiem, saskaņā ar 5. pielikumu
1 272 EUR

Pašvaldības aizņēmumi un sniegtie galvojumi
6.. Apstiprināt Apes novada pašvaldības domes aizņēmumu un galvojumu saistības
6.1. aizņēmumu pamatsummas uz 2020. gada sākumu saskaņā
2 821 326 EUR
ar 2.pielikumu,

6.2. galvojumu pamatsummas uz 2020.gada sākumu saskaņā
ar 3.pielikumu.

165 667 EUR

Vispārīgā daļa
7. Pamatbudžeta un ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un izdevumu daļas precizējamas
budžeta izpildes gaitā.
8. 2020. gadā tiek turpināta uzsākto projektu finansēšana saskaņā ar līgumu nosacījumiem budžetā
paredzētajā apjomā - 4.pielikums .
9. Lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi, iestāžu un struktūrvienību vadītājiem piešķirto
līdzekļu ietvaros, jānodrošina efektīvs un racionāls pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši
tāmēs plānotajam.
10. Iestāžu un struktūrvienību vadītāji ir atbildīgi par attiecīgas iestādes budžeta izpildi.
11. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem nepieciešamības gadījumos, ir tiesības pieprasīt veikt
iekšējos budžeta pārkārtojumus pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem attiecīgās iestādes vai
struktūrvienības apstiprinātā budžeta ietvaros, iesniedzot pieprasījumu par budžeta pārkārtošanu Apes
novada pašvaldības domei.

Apes novada domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

