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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021. gada 27. janvārī                           Nr. 63 

                (protokols 

Nr.1, 64.§) 

 

Par grozījumu Smiltenes novada domes 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr.2 

„Smiltenes novada pašvaldības budžetu izstrādāšanas, izpildes un kontroles 

kārtība” 
Dome izskata sagatavotos grozījumus 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr.2 

“Smiltenes novada pašvaldības budžetu izstrādāšanas, izpildes un kontroles kārtība”. 

Grozījumi paredz precizēt noteikumus atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu 

vadību  41.1 pantam, kas nosaka pašvaldības budžeta izdevumu veikšanu, ja līdz 

saimnieciskā gada sākumam nav stājies spēkā gadskārtējais pašvaldības budžets, un tieši – 

likums nosaka, ja, sākoties saimnieciskajam gadam, nav stājies spēkā gadskārtējais 

pašvaldības budžets, pašvaldības domes noteiktajā kārtībā apstiprina pašvaldības darbībai 

nepieciešamos budžeta izdevumus ar noteikumu, ka tie nepārsniedz pašvaldības iepriekšējā 

saimnieciskā gada faktiskos izdevumus, izdarot šādas korekcijas (netiek apmaksāti 

pakalpojumi (maksājumu uzdevumi), kas nav sniegti iepriekšējā saimnieciskajā gadā, un 

netiek veiktas investīcijas, kas nav realizētas iepriekšējā saimnieciskajā gadā, tiek turpināta 

iepriekšējā saimnieciskajā gadā uzsākto pasākumu finansēšana, tiek nodrošināta spēkā 

esošo normatīvo aktu izpilde); tiek nodrošināta iepriekšējā saimnieciskā gada pašvaldības 

budžetā noteikto budžeta politiku un nosacījumu izpilde nemainīgā līmenī, izņemot 

terminētus pasākumus; tiek nodrošināta Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana; tiek ņemtas vērā saimnieciskajam gadam 

apstiprinātās valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas; tiek paredzēts finansējums 

pašvaldības uzņemto saistību izpildei; netiek uzņemtas jaunas aizņēmuma un galvojuma 

saistības, izņemot saistības, kas tiek nodrošināta Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana. Pilnvarojumi, kas piešķirti saskaņā ar 

iepriekšminēto, izbeidzas, stājoties spēkā gadskārtējam pašvaldības budžetam. 

Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta 

pirmās daļas 2. punkta, 73. panta pirmās daļas 4.punktu, Likuma par budžetu un finanšu 

vadību 41.1 pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldību 

budžetiem” 1., 12., 13. pantu, atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Aija Cunska, Andis 

Rozītis, Birute Mežale, Dzintars Zvaigzne, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, 

Jānis Sīklēns, Kaspars Markss, Kārlis Lapiņš, Tija Zaļkalne, Vairis Tralla, Vilnis Korulis), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav,   

Smiltenes novada dome 



NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Noteikumus Nr. 1/21 “Grozījums Smiltenes novada domes 2014.gada 

26.augusta noteikumos Nr.2 „Smiltenes novada pašvaldības budžetu 

izstrādāšanas, izpildes un kontroles kārtība” (pielikumā). 

2. Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaļas vadītājs Jānis Adienis.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes izpilddirektoram. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                       E.Avotiņš 

 

 

 


