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2018.gada 24.janvārī

Nr. 1

Par Babītes novada pašvaldības budžetu 2018.gadā
1. Noteikt Babītes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) pamatbudžetu
2018.gadā ieņēmumos 14 501 669 EUR un sadalījumu pa ieņēmumu veidiem saskaņā
ar 1.pielikumu.
2. Noteikt Pašvaldības iestāžu 2018.gada ieņēmumu sadalījumu pa ieņēmumu veidiem
saskaņā ar 2.pielikumu.
3. Noteikt Pašvaldības finanšu līdzekļu atlikumu pamatbudžetā 2018.gada 1.janvārī
2 199 378 EUR saskaņā ar 1.pielikumu.
4. Noteikt Pašvaldības pamatbudžetu 2018.gadā izdevumos 21 102 225 EUR un
sadalījumu atbilstoši funkcionālajām kategorijām un ekonomiskajām kategorijām un
Valsts kases kredīta pamatsummas atmaksu 304 053 EUR saskaņā ar 1.pielikumu.
5. Noteikt Pašvaldības iestāžu un programmu 2018.gada izdevumu sadalījumu atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām saskaņā ar 3.pielikumu.
6. Noteikt Pašvaldības speciālo budžetu 2018.gadā ieņēmumos 273 800 EUR un
sadalījumu pa ieņēmumu veidiem saskaņā ar 4.pielikumu.
7. Noteikt Pašvaldības finanšu līdzekļu atlikumu speciālajā budžetā 2018.gada 1.janvārī
138 871 EUR saskaņā ar 4.pielikumu.
8. Noteikt Pašvaldības speciālo budžetu 2018.gadā izdevumos 412 672 EUR un
sadalījumu atbilstoši funkcionālajām kategorijām un ekonomiskajām kategorijām,
saskaņā ar 4.pielikumu.
9. Noteikt Pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu izlietojumu 2018.gadā 301 668 EUR
saskaņā ar 5.pielikumu.
10. Noteikt dabas resursu nodokļa izlietojumu 2018.gadā 111 004 EUR saskaņā ar
6.pielikumu.
11. Noteikt Pašvaldības finanšu līdzekļu atlikumu ziedojumu budžetā 2018.gadā 1.janvārī
1 340 EUR, ieņēmumos 0 EUR saskaņā ar 7.pielikumu.
12. Noteikt Pašvaldības ziedojumu budžetu 2018.gadā izdevumos 1 340 EUR un
sadalījumu atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām saskaņā ar
8.pielikumu.
13. Noteikt Pašvaldības finanšu saistības 2018.gadā 325 724 EUR saskaņā ar 9.pielikumu.
14. Noteikt, ka „Pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programma
2018. - 2020.gadam” ir aktualizēta saskaņā ar 10.pielikumu.

15. Noteikt, ka Pašvaldības budžeta izpildītājiem līdz 2018.gada 9.februārim jāsagatavo un
jāiesniedz apstiprināšanai Pašvaldības domes priekšsēdētājam iestāžu, institūciju un
programmu pasākumu finansēšanas tāmes un paskaidrojuma rakstus.
16. Noteikt, ka Pašvaldības budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai izdevumi pēc naudas
plūsmas nepārsniedz attiecīgajai iestādei, institūcijai vai programmai tāmē
apstiprinātos Pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
17. Noteikt, ka Pašvaldības budžeta izpildītājiem un izpilddirektoram, atbilstoši
Pašvaldības budžetā, iestāžu, institūciju un programmu tāmju paskaidrojumos
noteiktajām izdevumu pozīcijām, ir tiesības Pašvaldības vārdā uzņemties ilgtermiņa
saistības, slēdzot līgumus:
17.1.līdz 5 gadiem par Pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai
nepieciešamajiem pakalpojumiem, datortehnikas, sakaru un citas biroja tehnikas
iegādi;
17.2.par pakalpojumiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu nodrošināšanai;
17.3.par izglītības iestāžu, tajā skaitā pirmskolas izglītības iestāžu, investīciju
projektiem, sociālo programmu investīciju projektiem, pašvaldības katlu māju (ar
jaudu līdz 3 MW) energoefektivitātes uzlabošanas investīciju projektiem,
investīcijām ārkārtas (avārijas) seku neatliekamai novēršanai, pašvaldības
autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādi, investīciju veikšanu
valsts nozīmes arhitektūras pieminekļos, pašvaldības autonomo funkciju veikšanai
nepieciešamā nekustamā īpašuma iegādi, kurš atrodas citas pašvaldības
administratīvajā teritorijā, investīciju projektu dokumentācijas izstrādi;
17.4.par ceļu un to kompleksa investīciju projektiem, tajā skaitā šo projektu ietvaros
paredzēto siltumtrašu, ūdensvada un kanalizācijas tīklu renovāciju un izbūvi;
17.5.par kultūras iestāžu investīciju projektiem.
18. Noteikt, ka nepieciešamības gadījumā Pašvaldības budžeta izpildītāji iesniedz
priekšlikumus budžeta grozījumiem iestāžu, institūciju un programmu tāmēs. Ja
grozījumi pamatbudžeta tāmēs paredz izmaiņas viena ekonomiskās klasifikācijas koda
ietvaros, tie saskaņojami ar Pašvaldības domes priekšsēdētāju. Ja grozījumi
pamatbudžeta tāmēs paredz izmaiņas starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, tie
iesniedzami Pašvaldības domei saistošo noteikumu pieņemšanai. Budžeta izpildītājiem,
divu nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu pieņemšanas, jānodrošina budžeta tāmju
iesniegšana apstiprināšanai Pašvaldības domes priekšsēdētājam.
19. Noteikt, ka pamatlīdzekļus drīkst iegādāties atbilstoši iestādes, institūcijas vai
programmas budžeta tāmes paskaidrojuma rakstā uzrādītajām nomenklatūrām, bet, ja
pēc paskaidrojuma rakstā noteikto pamatlīdzekļu iegādes ir finanšu līdzekļu ekonomija,
tad Pašvaldības budžeta izpildītājiem ir tiesības iegādāties citus pamatlīdzekļus darba
nodrošināšanai.
20. Noteikt, ka Pašvaldības dome apstiprina Pašvaldības iestāžu un institūciju darbinieku
amatus, to likmes un mēnešalgas.
21. Noteikt, ka Pašvaldības finanšu līdzekļus dotācijām novada iedzīvotājiem vai
institūcijām no budžeta sadaļām „Dotācijas sportam” un „Dotācijas kultūrai” piešķir ar
Pašvaldības domes lēmumu.
22. Noteikt, ka finanšu līdzekļus neparedzētiem gadījumiem piešķir ar Pašvaldības domes
lēmumu.
23. Noteikt, ka Pašvaldības domes priekšsēdētājam ir tiesības atbilstošā apmērā samazināt
iestādei apstiprinātos asignējumus, līdz šajos noteikumos tiek izdarīti attiecīgi
grozījumi, ja iestāde nenodrošina ieņēmumus par veikto pakalpojumu iestādes
pamatbudžeta tāmē noteiktajā apmērā.

24. Noteikt, ka pirms Pašvaldības iestāžu koplīgumu parakstīšanas, tie saskaņojami
Pašvaldības domes finanšu komitejā.
25. Noteikt, ka, saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma normām, Pašvaldības domē apstiprinātiem noteikumiem par
piemaksu piešķiršanas un materiālās stimulēšanas kārtību un iestādes budžeta tāmē
atlīdzībai paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros, Pašvaldības iestāžu vadītāji ar rīkojumu
drīkst noteikt iestāžu darbiniekiem (attiecīgi domes priekšsēdētājs – izpilddirektoram,
izpilddirektors – iestāžu vadītājiem):
25.1. piemaksas pie mēnešalgas par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu vai
vakanta amata pienākumu pildīšanu līdz 30% apmēram no mēnešalgas;
25.2.piemaksas par papildus pienākumu veikšanu, par darbinieka personīgo
ieguldījumu attiecīgās iestādes mērķu sasniegšanā vai par personīgo darba
ieguldījumu un darba kvalitāti, nepārsniedzot 30% no mēnešalgas;
25.3.atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā,
aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā daļā, kura nav īsāka par divām
kalendārajām nedēļām, ja konkrētajā kalendārajā gadā darbinieks nav disciplināri
sodīts.
Pašvaldības domes priekšsēdētājs
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