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Paskaidrojuma raksts pie Balvu novada pašvaldības
2009.gada budžeta
Balvu novada pašvaldība, sagatavojot 2009.gada konsolidēto pašvaldības budžetu,
plāno nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības funkciju izpildei, kā arī pašvaldības
ekonomiskās un sociālās infrastruktūras attīstībai un uzsākto projektu realizācijai. Budžets
veidots saskaĦā ar likumu „Par valsts budžetu 2009.gadam”, kā arī Latvijas Republikas
Ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
ieĦēmumiem un to sadales kārtību 2009.gadā”.
Novada pašvaldības pamatbudžeta prognozētie ieĦēmumi 2009.gada 2.pusgadā no
iedzīvotāju ienākuma nodokĜa samazinās par Ls 181 602, savukārt dotācija no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda par Ls 50 566. Papildus veikts samazinājums Ls 37 057, kas
Balvu pilsētas pamatbudžetā tika ieplānots kā papildus iedzīvotāju ienākuma nodokĜa
ieĦēmumi.
Kopumā ieĦēmumu un attiecīgi izdevumu samazinājums par Ls 269 225 ietekmē
pašvaldības funkciju veikšanu, taču budžets sastādīts tā, lai nodrošinātu iestāžu nepārtrauktu
darbību un pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem.
Pamatbudžeta izdevumu lielākais īpatsvars ir izglītībai – 33%, pašvaldības teritoriju
un mājokĜu apsaimniekošanai – 33%, sociālajai sfērai - 5%, kultūrai un sportam – 13%, kā
novada prioritārajām nozarēm.
Speciālā budžeta izdevumu īpatsvars ir plānots pilsētas ielu un lauku ceĜu uzturēšanai
un sakārtošanai. 2009.gada otrajā pusgadā būtiski samazinās AutoceĜu (ielu) fondu līdzekĜi.
Ja 1.pusgadā saĦemti Ls 144 430, tad 2.pusgadā prognozētie ieĦēmumi – Ls 91 776.
Uzsākot Balvu novada darbību, bija jārēėinās, ka katra teritoriālā vienība (pilsētas
dome un pagastu padomes) patstāvīgi apstiprināja 2009.gada budžetu, tādēĜ līdz 2010.gada
budžeta pieĦemšanai, katrai novada teritoriālajai vienībai (pagastam), novada pašvaldības
administrācijai un iestādēm sava darbība ir jāplāno atbilstoši pieĦemtajam 2009.gada
budžetam, veicot grozījumus un pārskatot izdevumus, lai nodrošinātu sabalansētu budžetu.
Kā viens no pirmajiem pasākumiem ir nepilna darba laika piemērošana novada
administrācijā un iestādēs līdz 2009.gada 31.decembrim, lai nodrošinātu papildus budžeta
līdzekĜus Balvu pilsētas izglītības iestāžu komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai, kas
nebija pietiekamā apmērā paredzēti Balvu pilsētas pašvaldības budžetā.
Sakarā ar to, ka spēkā esošie normatīvie akti 2009.gadā negarantē pašvaldības
ieĦēmumu kompensāciju iedzīvotāju ienākuma nodokĜa prognozes neizpildes gadījumā, tiek
noteikti saistoši asignējumu piešėiršanas principi novada pašvaldības budžeta finansētajām
teritoriālajām struktūrvienībām (pagastu pārvaldēm) un iestādēm.
Apstiprinot Balvu novada pašvaldības konsolidēto 2009.gada budžetu tiek noteikts
proporcionalitātes princips finanšu līdzekĜu pārskaitīšanai pagasta pārvaldēm un iestādēm,
Ħemot vērā kopējos novada pašvaldības budžeta ieĦēmumus un attiecīgās pagasta pārvaldes
vai iestādes procentuālo daĜu kopējā novada pašvaldības budžeta izdevumu struktūrā. Par
piešėirto asignējumu racionālu un saimniecisku izlietojumu atbildīgs ir attiecīgās teritoriālās
struktūrvienības pagasta pārvaldes vai iestādes vadītājs. Par prioritātēm piešėirtā asignējuma
izlietošanā tiek noteikta darba samaksa, nodokĜi, komunālie maksājumi un pārējie iestādes
uzturēšanas izdevumi. Novada 2009.gada budžeta izpildes atsevišėu jautājumu precizēšanai
tiks izdoti visām pašvaldības institūcijām saistoši rīkojumi.
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