
 

 
Pielikums  

Cēsu novada domes  
21.02.2023.lēmumam Nr.___ 

(prot. Nr.__, p.__) 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Cēsu novada domes  

21.02.2023. lēmumu Nr__ 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Cēsīs, Cēsu novadā 

 
2023.gada 21.februārī                            Nr.___ 

 
 

Par Cēsu novada pašvaldības 2023.gada budžetu 
 
 

 
Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10.panta  

pirmās daļas 1.punktu un 44.pantu  
un likumu “Par pašvaldību budžetiem “16. un 17.pantu 

 
 

 
1.    Saistošie noteikumi nosaka Cēsu novada pašvaldības 2023.gada  pamatbudžeta ieņēmumu,  

izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju 
pienākumus un atbildību.  

 
2. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 2023.gada pamatbudžetu saskaņā ar pielikumu Nr.1,  

šādā apmērā: 
2.1. Kārtējā gada ieņēmumi – 76 145 613 euro, 
2.2. Kārtējā gada izdevumi – 95 943 496 euro, 
2.3. Atlikums uz gada sākumu – 17 094 586 euro. 

 
 
3. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu , galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar  pielikumu   

Nr.2. 
 

4. Apstiprināt Cēsu novada ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļu fonda 
programmas mērķdotācijas izlietojuma plānu 2023.-2025.gadam saskaņā ar pielikumu Nr.3. 
 

5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu un ziņojumu par Cēsu novada pašvaldības 2023.gada budžetu. 
 
6. Cēsu novada dome lemj par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības 2023.gada budžeta 

ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā un finansējama mērķu maiņu. 
 

7. Pašvaldības iestādes “Cēsu novada centrālā administrācija” Finanšu pārvaldes vadītājs ir tiesīgs 
lemt par grozījumiem pašvaldības iestāžu 2023.gada budžetā ieņēmumu un izdevumu 
ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā, ja nemainās izdevumu mērķis.  

 
8. Noteikt, ka laikposmā starp Cēsu novada pašvaldības budžeta grozījumiem Cēsu novada domes 

priekšsēdētājs uz rīkojuma pamata var veikt vispārējas nozīmes izdevumu pārdali par 



pieprasījumiem līdz 3000 euro, visus piešķīrumus iekļaujot kārtējos attiecīgā gada pašvaldības 
budžeta grozījumos, kurus pieņem Cēsu novada dome. 

 
9. Noteikt, ka tikai Cēsu novada dome tiesīga lemt par līdzekļu piešķiršanu no 2023.gada budžetā 

plānotajiem vispārējas nozīmes izdevumi līdzekļiem par summu, kas pārsniedz 3000 euro. 
 

10. Noteikt, ka nav pieļaujama apropriācijas pārdale no izdevumiem sociālajiem pabalstiem uz citiem 
izdevumiem. 

 
11. Noteikt, ka tāmi par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 2023.gadā sagatavo par faktiski 

saņemto un gada sākumā atlikumos esošo līdzekļu apjomu.  
 
12. Noteikt, ka iestādes vadītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu 

normatīvajiem aktiem atbilstošu, efektīvu un lietderīgu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu 
un izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajai programmai, pasākumam tāmē 
apstiprinātos, plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskām un funkcionālām 
kategorijām. 

 
13. Noteikt, ka budžeta izpildītājiem ir tiesības, nemainot saistošajos noteikumos apstiprinātās 

apropriācijas sadalījumu, izdarīt ieņēmumu un izdevumu tāmē izmaiņas (mainīt tāmē apstiprināto 
līdzekļu izlietojumu – novirzīt līdzekļus no  viena izdevumu posteņa  uz citu) , ja šīs izmaiņas: 

13.1. nodrošina pašvaldības budžeta līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu; 
13.2. nerada valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, komunālo maksājumu un citus 
iestādes saistību parādus; 
13.3. apropriācijas pārdale atlīdzības palielināšanai, nerada iestādei atlīdzības un kopējo 
izdevumu apjoma palielināšanos nākamajos periodos.  

 
14. Iestādes “Cēsu novada centrālā administrācija” Finanšu pārvalde, turpmāk-Finanšu pārvalde,  

nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā 
ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem. 

 
15. No pašvaldības budžeta plānotie ieņēmumi un izdevumi starp pašvaldības budžeta iestādēm tiek 

uzskaitīti kā naudas līdzekļu kustība starp iestādēm, izmantojot iestādes budžeta ieņēmumu un 
izdevumu plāna samazinājuma/palielinājuma finanšu instrumentu.  

 
16. Noteikt, ka Finanšu pārvalde var atvērt pašvaldības budžeta asignējumu, nepārsniedzot 

saimnieciskā gada budžetā paredzētās summas, proporcionāli Cēsu novada pašvaldības budžeta 
ieņēmumu izpildei. 

 
17. Noteikt, ka Finanšu pārvalde, budžeta ieņēmumu daļas neizpildes gadījumā, var finansēt 

pašvaldības budžeta iestādes proporcionāli pamatbudžeta ieņēmumu izpildei. 
 

 
Domes priekšsēdētājs       Jānis Rozenbergs 
 
 
DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU  ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


