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APSTIPRINĀTS 
                                                                                               ar Kuldīgas novada Domes 

19.12.2013 lēmumu 

 (prot. Nr.17.; p. 30) 
  

S A I S T O Š I E  N O T E I K U M I  № .  2 0 1 3 / . . .  

PAR KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

 2014. GADA BUDŽETA PLĀNU 

 K U L D Ī G Ā  

 

 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

21.panta pirmā daļas 2.punktu un likumu 

 “Par pašvaldību budžetiem” 

 

 

1. Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta 2014. gada ieņēmumi ir EUR 

16`389`133 un izdevumi EUR 16`956`975, tai skaitā līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem EUR 260`000. Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu EUR 

1`313`396, naudas atlikums uz gada beigām EUR 240`009, saņemamie 

aizņēmumi EUR 350`000, atmaksājamie aizņēmumi EUR 849`545.(1.pielikums).  

1. Kuldīgas novada pašvaldības speciālā budžeta 2014. gada ieņēmumi ir EUR 

620`000 un izdevumi EUR 620`000. Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 

EUR 15000, naudas atlikums uz gada beigām EUR 15`000(2.pielikums).  

2. Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgumiem un 

kredītsaistībām 2014.gadā nodrošina kredītu pamatsumma un kredītu procentu 

samaksu. 

3. Kuldīgas novada pašvaldība veic pasākumus finanšu resursu piesaistei Kuldīgas 

novadam investīciju projektu un attīstības pasākumu finansēšanai. 

4. Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem izmantojami atbilstoši Domes lēmumiem. 

5. Tāmēs paredzēti izdevumi, kuri nepieciešami, lai dzēstu iepriekšējo periodu 

parādus par saņemtajiem pakalpojumiem, precēm un nodokļiem.  

6. No Kuldīgas novada budžeta finansēto aģentūru un iestāžu vadītāji un direktori ir 

budžeta izpildītāji, kas atbildīgi par piešķirto līdzekļu izmantošanu atbilstoši 

likumdošanai, saistošajiem noteikumiem un apstiprinātajām tāmēm. 

7. No pašvaldības budžeta plānotie asignējumi pašvaldības aģentūrām un iestādēm 

piešķirami proporcionāli pa mēnešiem no apstiprinātajiem gada asignējumiem, 

izņemot noteiktiem mērķiem paredzēto finansējumu.  

8. Budžeta izpildītājiem noteikt, ka gada laikā faktiskie izdevumi nedrīkst pārsniegt 

Kuldīgas novada pašvaldības asignējuma līdzekļu apmēru, kā arī no budžeta 

izpildītāja faktiski iegūto ieņēmumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un 

no citiem pašu ieņēmumu apmēru. 

9. Ja budžeta līdzekļus nepieciešams grozīt no viena budžeta izdevuma koda uz citu 

kodu piešķirto asignējumu ietvaros, pašvaldības iestādes vadītājs, direktors vai 
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aģentūru direktors iesniedz iesniegumu Kuldīgas novada pašvaldībā ar detalizētu 

paskaidrojumu par nepiešamajiem grozījumiem un budžeta faktisko izpildi uz 

konkrēto periodu. Kuldīgas novada pašvaldībā tiek izskatīts iesniegums un 

pamatotas nepieciešamības gadījumā budžeta izmaiņas tiek virzītas uz Kuldīgas 

novada Domes Finanšu komiteju. Finanšu komitejā piedalās attiecīgas iestādes, 

aģentūras direktors vai vadītājs, lai paskaidrotu grozījumus.  

10. Budžeta izpilde mēnesī pa ekonomiskajiem klasifikācijas kodiem nedrīkst 

pārsniegt 2014. gada apstiprinātos ieņēmumu un izdevumu budžeta plānus. 

11. No budžeta atļauts veikt tikai tādus maksājumus, kuri paredzēti apstiprinātajā 

budžetā vai tā grozījumos, vai kuri noteikti ar Kuldīgas novada pašvaldības 

rīkojumu. 

12. Budžeta ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kā arī speciālā 

budžeta ieņēmumus, kas pārsniedz budžetā noteikto apjomu ar Kuldīgas novada 

pašvaldības atļauju var novirzīt budžetā paredzēto izdevumu papildu finansēšanai 

tikai iesniedzot tāmes grozījumus Kuldīgas novada Domes Finanšu komitejai 

izskatīšanai. 

13. Kuldīgas novada Domes deputātu komitejām, speciālistiem regulāri jāseko līdzi 

budžeta izpildītāju finanšu disciplīnai, mērķtiecīgai budžeta līdzekļu izmantošanai 

un ekonomijai. Finanšu komiteja veic pārraudzību pār visu budžeta līdzekļu 

izlietošanu, gatavo priekšlikumus par izmaiņām un grozījumiem budžetā, 

apstiprina budžeta līdzekļu izlietošanas kārtību, darbu tāmes, izmaiņas pasākumu 

plānos. 

14. Noteikt, ka Finanšu un ekonomikas nodaļas, iestāžu un aģentūru grāmatvežiem, 

kuri apkalpo budžeta iestādes un aģentūras līdz katra nākamā mēneša 6 datumam 

jāizveido precīzs un parakstīts Valsts kases noteikts mēneša pārskats par iestādes 

pamatbudžeta, speciālā budžeta izpildi Valsts kases atskaišu programmā. 

15. Saskaņā ar LR MK 13.07.1999 noteikumiem Nr. 250 “Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu un sociālās aprūpes 

sniegtajiem pakalpojumiem” slēgt līgumus par savstarpējiem norēķiniem. 

 

Kuldīgas novada Domes 

priekšsēdētāja I.Bērziņa 

 
 

 


