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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr. 90000015912 

Raiņa iela 11, Skrunda, LV – 3326 

tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Skrundā, Skrundas novadā 

2018.gada 25.janvārī  Nr. 1/2018 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Skrundas novada domes  

sēdes lēmumu (prot. Nr. 1, 2.§) 

 

Skrundas novada pašvaldības 2018.gada budžets 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo daļu  

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Skrundas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta un 

speciālā budžeta ieņēmumu, izdevumu, ziedojumu, dāvinājumu, aizņēmumu un galvojumu 

apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību. 

 

2. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības pamatbudžetu 2018.gadam šādā apmērā 

(1.pielikums): 

       2.1. kārtējā gada ieņēmumi -4 868 483 EUR, 

       2.2. kārtējā gada izdevumi – 5 524 956 EUR, 

       2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu  – 1 253 013 EUR, 

       2.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām  – 457 738 EUR, 

       2.5. aizņēmumu atmaksa  – 138 802 EUR. 

 

3. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības speciālo budžetu 2018.gadam šādā apmērā 

(2.pielikums): 

     3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 166 105 EUR, 

     3.2. kārtējā gada izdevumi –  200 242 EUR, 

     3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu –  63 314 EUR, 

     3.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām –  29 177 EUR. 

 

4. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu  

2018.gadam šādā apmērā (3.pielikums): 

      4.1. kārtējā gada ieņēmumi –  1 000 EUR, 

      4.2. kārtējā gada izdevumi –   1 334 EUR, 

      4.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu  – 334  EUR, 

      4.4. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām   –  0  EUR. 

 

5. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības aizņēmumus uz 2018.gada 1.janvāri šādā apmērā 

(4.pielikums):  1 568 818 EUR. 

 

6. Apstiprināt Skrundas novada pašvaldības galvojumus uz 2018.gada 1.janvāri šādā apmērā 

(5.pielikums):  688 027 EUR. 
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7. Skrundas novada pašvaldība 2018.gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas 

atmaksu un kredītu procentu samaksu saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un 

budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem. 

 

8. 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 attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši 

ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām. 

 

9. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

to parakstīšanas, tie ir brīvi pieejami pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs, kā arī tiek 

publicēti pašvaldības mājaslapā internetā. 

 

 

Domes priekšsēdētāja        L. Robežniece 


