
 
 

PIELIKUMS Nr.6 

Paskaidrojuma raksts  
par Jaunpils novada pašvaldības 

2018.gada budžetu 

 
Jaunpils novada pašvaldības budžets tika izstrādāts pamatojoties uz Jaunpils novada attīstības programmu 
laika posmam no 2012.-2018.gadam un ievērojot likumus un normatīvos aktus, kas regulē pašvaldības 

darbības jomas.  
Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības un vadības pamats, kas tiek apstiprināts, kā pašvaldības saistošie 

noteikumi. 

Budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Tajā ir ieņēmumu daļa, izdevumu daļa un 
finansēšanas daļa, kas nosaka, kāds līdzekļu apjoms ir nepieciešams pašvaldībai ar likumu noteikto funkciju, 

uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. 
2018. gada budžeta prioritārās jomas ir izglītība, kultūra, sports, pašvaldības infrastruktūras uzturēšana un 

apsaimniekošana, vides labiekārtošana un sociālā aizsardzība. 
Sastādot 2018. gada budžeta izdevumu daļu pašvaldība ir centusies ņemt vērā visu nozaru intereses un 

sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai tiktu uzturēti jau esošie infrastruktūras objekti un pakalpojumi, 

kā arī varētu notikt plānota attīstība sabiedrībai svarīgajās jomās. 
Lai veicinātu Jaunpils novada attīstību, investīciju projektu īstenošanā tiks piesaistīti Eiropas savienības fondu 

un Valsts kases aizdevumu līdzekļi. Pamatojoties uz izstrādātajiem tehniskajiem projektiem tiks veikta skolas 
sporta laukuma pārbūve, teritorijas “Pasta dīķis” labiekārtošana  un pašvaldībai piederošās ēkas “Lodes” 

pārbūve par sociālo māju. Turpināsim Pils parka atjaunošanas darbus. Tiks izstrādāts tehniskais projekts 

Jaunpils pils jumta un fasādes atjaunošanai un jumta stāva pārbūvei. Tiks izstrādāts fasādes atjaunošanas 
projekts un veikti nepieciešamie darbi pašvaldībai piederošajai ēkai “Kalna skola”. Plānots ir veikt pirmsskolas 

iestādes telpu paplašināšanas projekta izstrādi. Tiks realizēti arī projekti ar piesaistītajiem līdzfinansējuma 
līdzekļiem pašvaldībai piederošajā ēku kompleksa “Jaunpils dzirnavas” konservācijai, atjaunošanas projekta 

izstrādei  un jauna tūrisma produkta izveidei.  Turpināsies darbs pie ciematu centru publiskās vides, parku un 
pieguļošo teritoriju sakārtošanas. Budžeta speciālajā sadaļā ir paredzēti līdzekļi ielu un ceļu ikdienas 

uzturēšanai, melnā seguma virsmas apstrādei, satiksmes drošības organizēšanai,  grants segumu 

atjaunošanai un apgaismojuma uzturēšanai, kā arī ceļu pārvaldīšanai un inventarizācijai. Uzsāksim 
būvdarbus par prioritāri pārbūvējamiem atzītiem ceļa posmiem ar grants segumu pasākumā 

“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Dabas resursu izmantošanas nodokļa speciālā 
budžeta sadaļā saņemtos līdzekļus paredzēts izmantot ūdenstilpju attīrīšanā, hidrotehniskās būves uz Ķimšu 

ūdenskrātuves sakārtošanai un atkritumu apsaimniekošanā.       

Informācija par budžeta skaitliskajiem rādītājiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un klasifikācijai ir iekļauta 
Jaunpils novada domes saistošo noteikumu “Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”  1. 

pielikumā, bet par izdevumiem 2. pielikumā. Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 3. pielikumā un saistību 
pārskats Valsts kasē 4.pielikumā.  

 

Ieņēmumu prognoze 2018. gadam 
 
Jaunpils novada pašvaldības pamatbudžeta plānoto ieņēmumu kopējais apjoms ir EUR 2 436 601.00, kas ir 
par 4,94% jeb EUR 114 810.00 vairāk salīdzinājumā ar 2017.gadam sākotnēji plānotajiem ieņēmumiem un 

par 10.17% mazāk nekā faktiskie 2017.gada ieņēmumi. Plānoto ieņēmumu samazinājumu pret 2017.gada 

faktiskajiem ieņēmumiem veido tas, ka 2017.gadā tika gūti ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas 
kas sastādīja EUR 111 550.00 , 2018.gada budžetā tiek plānoti tikai EUR 10 000.00, kā arī nekustamā 

īpašuma nodoklis 2017.gadā tika iekasēts par 19.71% lielākā apjomā nekā sākotnēji plānots.   
 

Pamatbudžets ir kopējā budžeta galvenā daļa un tas veidojas no: 
▪ nodokļu ieņēmumiem - iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN); 

▪ nenodokļu ieņēmumiem - ieņēmumi no uzņēmējdarbības, valsts un pašvaldību nodevām, sodiem un 
sankcijām; 

▪ pārējie nenodokļu ieņēmumi- ieņēmumi no pašvaldības īpašumu iznomāšanas, pārdošanas, un no 
nodokļu pamatparādu kapitalizācijas; 

▪ ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem; 



▪ transferti - valsts un pašvaldību mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no ministrijām un paredzētas 

konkrētiem mērķiem (pedagogu darba samaksai, invalīdu asistentu apmaksai, mācību grāmatu un 
līdzekļu iegādei, Vienotajam valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centram u.c.), kā arī 

dažādu ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumi par izglītības 
pakalpojumiem. 

Finanšu līdzekļu atlikums uz 2018.gada 1.janvāri ir EUR 211681 apmērā. 
 

Kopējais plānoto pamatbudžeta ieņēmumu sadalījums pa kategorijām bez atlikuma uz gada sākumu ir 
skatāms attēlā Nr.1. 

 

 

 
 
 

Attēls Nr.1 
Jaunpils novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta plānoto ieņēmumu struktūra EUR un ieņēmumu 
grupu procentuālais īpatsvars ieņēmumu plānā 
 

Izdevumu prognoze 2018. gadam 
 
Jaunpils novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms, ieskaitot Valsts kases aizdevumu 
atmaksu, ir plānots EUR 2 648 282 apmērā.  Plānotais naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2018. ir 77 056 

EUR. 
Sadalījumu pa nozarēm skatīt attēlā Nr.2. Atšifrējums pa klasifikācijas kodiem pievienots saistošo noteikumu 

“Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam” 2. pielikumā. 

 



 
Attēls Nr.2. 
Jaunpils novada pašvaldības pamatbudžeta 2018.gada plānoto izdevumu sadalījums EUR un procentuālais 
īpatsvars kopējo izdevumu plānā. 
 

Speciālā budžeta prognoze 2018. gadam 
Finanšu līdzekļu atlikums pašvaldības autoceļu uzturēšanas speciālajā budžetā uz 2018.gada 1.janvāri ir   

EUR 9440,59 apmērā un dabas resursu nodokļa speciālajā budžetā EUR 13616,28.  
Speciālais budžets veidojas no Autoceļu uzturēšanas mērķdotācijas EUR 104 613 apmērā un dabas resursu 

nodokļa EUR 9000 plānotajiem ieskaitījumiem. Plānotie autoceļu uzturēšanas speciālā budžeta ieņēmumi 

2018. gadā ir par 2,90% lielāki nekā 2017.gadā plānotie un dabas resursu nodokļa par 20,00% lielāki nekā 
2017.gadam plānotie. 

Autoceļu uzturēšanai paredzētās mērķdotācijas izlietojums plānots EUR 114 054 apmērā. Summas veidojas 
no šī gada mērķdotācijas un atlikuma no 2017. gadā neizlietotajiem līdzekļiem. 

Pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļus EUR 22616 apmērā plānots izmantot atkritumu 

apsaimniekošanai, upju gultņu attīrīšanai no kritušajiem kokiem un bīstamo koku sakopšanai, ūdenstilpju 
izpļaušanai, notekūdeņu analīzēm, hidrotehniskās būves sakārtošanai Ķimšu ūdenskrātuvē.   

 
Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi 
Saskaņā ar noslēgtajiem aizdevumu līgumiem ar Valsts kasi neatmaksāto aizdevumu kopsumma uz 2018. 

gada 1. janvāri ir EUR 3 764 275 . 2018.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas                EUR 
190 288 apmērā. Eiropas Savienības līdzfinansējums realizētajiem projektiem pēc saņemšanas tiek 

iegrāmatots pašvaldības ieņēmumos un tad izmantots aizņēmumu atmaksai.  
Šobrīd ir spēkā trīs galvojumu līgumi: ar SIA “AAS “Piejūra”” par atkritumu apsaimniekošanu un viens līgums 

ar SIA “Jaunpils Pils” Pils remontam. 

 
 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 


