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2022.gada 27.oktobrī             Nr.687 
             (protokols Nr.20, 59.§) 

 
Par grozījumiem Valmieras novada 
pašvaldības noteikumos “Par budžeta 
izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un 
kontroli Valmieras novada pašvaldībā”  

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka 

dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Valmieras novada 
pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) noteikumiem “Par budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi 
un kontroli Valmieras novada pašvaldībā”, kas apstiprināti ar Pašvaldības domes 28.10.2021. 
lēmumu Nr.474 (protokols Nr.14, 43.§), (turpmāk – Noteikumi),  
 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 19 (Andris Klepers, Edgars Grandāns, Guna Ķibere, Guntars 
Štrombergs, Guntis Gladkins, Harijs Rokpelnis, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Grasbergs, Jānis 
Olmanis, Jānis Skrastiņš, Jānis Upenieks, Juris Jakovins, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Reinis 
Muižnieks, Ričards Gailums, Toms Upners, Vugars Ecmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 
 
1. izdarīt šādus grozījumus Noteikumos: 

1.1. papildināt Noteikumu 4.3.punktu otro teikumu aiz vārdiem “no dividendēm” ar vārdiem 
“citi ieņēmumi, ja tos nevar attiecināt uz konkrētas iestādes darbības ieņēmumiem,”; 

1.2. izteikt Noteikumu 6.3.punktu un tā apakšpunktus jaunā redakcijā: 
“6.3. Budžeta grozījumi tiek veikti, pamatojoties uz Budžeta izpildītāju sagatavotiem, ne 
vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms Pašvaldības domes pastāvīgām komitejām, un 
attiecīgi Finanšu nodaļas atbildīgā darbinieka saskaņotiem pieprasījumiem, pamatojot 
finanšu līdzekļu nepieciešamību un/vai sniedzot detalizētus aprēķinus un atšifrējumus, 
ja attiecināms, izmaiņu gadījumā norādot arī līdzekļu ekonomijas vai samazinājuma 
iemeslus: 
6.3.1. papildu finanšu līdzekļu pieprasījumu, tajā skaitā no budžeta brīvajiem 

līdzekļiem, apropriācijas izmaiņu pieprasījumu (mainīt tāmē apstiprināto 
līdzekļu izlietojumu, novirzot līdzekļus no viena izdevumu posteņa uz citu), īpaši 
par Noteikumu 4.5.3.apakšpunktā minētiem budžeta daļas izdevumiem (EKK 
2241, 2312, 5000) iesniedzot to dokumentu vadības sistēmā Namejs 
(1.pielikums); 

6.3.2.  ja tāmes iekšējie grozījumi nepalielina vai nesamazina pašvaldības budžetā 
apstiprināto programmu kopsummas pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem 
(koda pirmā zīme, izņemot 6.3.1.punktā īpaši noteiktiem EKK), budžeta 
grozījumu pieprasījums tiek iesniegts Finanšu nodaļas atbildīgajam 
darbiniekam (2.pielikums), nosūtot to elektroniski uz atbildīgā darbinieka 
e-pastu vai iesniedzot papīra formātā; 

6.3.3. budžeta grozījumus kārtējā gada budžetā apstiprinātiem informācijas 
tehnoloģijas izdevumiem (EKK 2312, 5238) drīkst veikt ne ātrāk kā pēc budžeta 



 

gada 31.jūlija, tos saskaņojot ar Informācijas un tehnoloģijas centra vadītāju vai 
vietnieku.”; 

1.3. izteikt Noteikumu 6.4.punktu jaunā redakcijā: 
“ 6.4. Finanšu nodaļas atbildīgie darbinieki apstiprinātos pieprasījumus iekļauj budžeta 
grozījumu projektā un apkopotus iesniedz izskatīšanai Pašvaldības domes 
pastāvīgajās komitejās.” 

2.      lēmums stājas spēkā 2022.gada 27.oktobrī. 
 
Pielikumā:  1. Noteikumi uz 8 lappusēm. 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 
 


