2019. gada 27. februārī

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saulkrastos

Nr. SN 1/2019

APSTIPRINĀTS
Ar Saulkrastu novada domes
27.02.2019.lēmumu
(protokols nr. 6/2019§1)
Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2019. gada budžetu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 2.punktu,
41. panta pirmās daļas 1.punktu 46 .pantu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
likumu "Likums par budžetu un finanšu vadību",

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības budžetu 2019.gadam:
1.1.Pamatbudžeta ieņēmumos 9 653 347,00 euro apmērā, tajā skaitā naudas
līdzekļu atlikumu 1 006 980 euro apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr. 1;
1.2.izdevumos 9 653 347,00 euro apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr.2;
1.3.atmaksājamo aizņēmumu pārskatu, saskaņā ar pielikumu Nr.5.
2. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības speciālo budžetu 2019. gadam:
2.1.ieņēmumos 223 681,00 euro apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr. 3
2.2.izdevumos 221 754,00 euro apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr.4.
3. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu Saistošajiem noteikumiem par Saulkrastu
novada pašvaldības budžetu 2019. gadam.
4. Noteikt, ka tāmi par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 2019. gadā
sagatavo par faktiski saņemto un gada sākumā atlikumos esošo līdzekļu apjomu.
5. Noteikt, ka Finanšu un grāmatvedības nodaļa saskaņā ar noslēgtajiem
kredītlīgumiem un kredītsaistībām 2019.gadā nodrošina kredītu pamatsummas
atmaksu un kredītu procentu samaksu noteiktajos termiņos un apmēros.
6. Noteikt, ka budžeta izpildītājiem jānodrošina Valsts un pašvaldību institūciju
Amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, Izglītības likumā, Ministru
kabineta 05.07.2016. noteikumos Nr.455 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi” paredzēto nosacījumu izpildi.
7. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu
efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, un, lai izdevumi
pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajai programmai/pasākumam tāmē
apstiprinātos un plānotos budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un
funkcionālajām kategorijām.
8. Noteikt, ka pašvaldības administrācijas struktūrvienību un pašvaldības iestāžu
vadītāji, organizējot struktūrvienības un iestādes uzdevumu izpildi, ir atbildīgi
par iepirkuma procedūras ievērošanu atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.
9. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir
brīvi pieejami Saulkrastu novada domes ēkā, un tie publicējami pašvaldības
mājaslapā internetā.
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