
 
 

PIELIKUMS Nr.5 

Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētājas ziņojums 
pie Jaunpils novada pašvaldības 

2021.gada budžeta 
 

Novada ekonomiskā un sociālā situācija, pašvaldības uzdevumi saimnieciskajam gadam un tam 
sekojošajiem diviem saimnieciskajiem gadiem  

 

Jaunpils novads ir pašvaldība Zemgales ziemeļu daļā – Austrumkursas augstienē. Jaunpils novads izveidots 
2009.gadā, apvienojoties Jaunpils un Viesatu pagastiem. Novada apdzīvojuma struktūru veido četri ciemi – 

Jaunpils (novada centrs), Jurģi, Leveste un Viesatas, kā arī lauku viensētas. Novads ietilpst Rīgas plānošanas 
reģionā un robežojas ar Kandavas, Tukuma, Dobeles un Brocēnu novadiem.  

Novada platība ir 209 km2. 51% no teritorijas aizņem lauksaimniecībā izmantojamās zemes, savukārt 38% - 

meža zemes. 
 

Iedzīvotāji 
 

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2020. gada 1.jūlijā Jaunpils novadā ir reģistrēti 2309 
iedzīvotāji. No tiem 65% ir darbspējas vecumā, 14% - līdz darbspējas vecumam un 21% - pēc darbspējas 

vecuma.  Iedzīvotāju skaita izmaiņas Jaunpils novadā tāpat kā valstī kopumā pēdējos gados ir negatīvas – 

iedzīvotāju skaits kopš 2011. gada ir samazinājies par 15% (407 iedzīvotājiem). 
 

Jaunpils novadā 2020.gada sākumā iedzīvotāju vidējais vecums tāpat kā Pierīgas reģionā bija 41 gads. 
Demogrāfiskā slodze ir darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo iedzīvotāju skaita attiecības pret 

darbspējas vecumā esošo iedzīvotāju skaitu, ko aprēķina uz 1000 iedzīvotājiem. Jaunpils novadā 

demogrāfiskā slodze pēdējos piecos gados ir bijusi zemāka nekā Pierīgas reģionā vidēji.   
 

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem bezdarba līmenim Jaunpils novadā ir tendence turēties 
salīdzinoši zemā līmenī – ap 5%. Ja 2020.gada sākumā tas bija 5,0% no darbspējas vecumā esošo 

iedzīvotāju skaita, tad 2020.gada beigās -  5,5%, kas ir zemāks kā Latvijā vidēji (7,7%) un zemāks arī kā 
Rīgas reģionā vidēji (5,8%).   

 

Uzņēmējdarbība 
   

Nozīmīgākās uzņēmējdarbības nozares Jaunpils novadā ir graudkopība, piena lopkopība un piena pārstrāde, 
kokapstrāde, būvniecība, jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība), tūrisms u.c. 

 

Lielākie Jaunpils novadā reģistrētie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2019.gadā. 
 

NPK Uzņēmums  

Apgrozījums, 

EUR  

Nozare 

1 Jaunpils pienotava, Akciju sabiedrība  13,658,383.00 Piena produktu ražošana 

2 LĪVAS GRUPA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  4,366,632.00 Būvkonstrukciju, galdniecības 
izstrādājumu ražošana 

3 JOŽI, SIA  3,523,302.00 Graudkopība 

4 LOPKOPĪBAS IZMĒĢINĀJUMU STACIJA "JAUNPILS", 
Akciju sabiedrība  

2,710,098.00 Lauksaimniecība, lopkopība 

5 KaimS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  2,556,275.00 Būvniecība 

6 PĒTERTĀLES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  1,830,271.00 Graudkopība 

7 Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, 

Akciju sabiedrība  

1,079,253.00 Jauktā lauksaimniecība, 
liellopu audzēšana  

8 Jaunpils projekts, SIA  912,921.00 Būvniecība 

9 KAULAIŅI, Zemnieku saimniecība  847,383.00 Graudkopība 

10 JUMPRAVNIEKI, Nikolājeva zemnieku saimniecība  707,390.00 Graudkopība 

11 ĪVES GRUPA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  607,963.00 Graudkopība 

12 Pārtikas nams, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  481,638.00 Gaļas pārstrāde 

13 AR.RASAS, SIA  416,853.00 Mežizstrāde 

14 Jaunpils pils, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  365,266.00 Ēdināšanas pakalpojumi 

https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&l=LV&&novads=100015870&id=391&tablereorder=yes&tableorder=1&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&l=LV&&novads=100015870&id=391&tablereorder=yes&tableorder=2&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&l=LV&&novads=100015870&id=391&tablereorder=yes&tableorder=2&tablesequence=A
https://company.lursoft.lv/jaunpils-pienotava/40003340879?l=lv
https://company.lursoft.lv/livas-grupa/49201015031?l=lv
https://company.lursoft.lv/jozi/45101001791?l=lv
https://company.lursoft.lv/lopkopibas-izmeginajumu-stacija-jaunpils/40003027736?l=lv
https://company.lursoft.lv/lopkopibas-izmeginajumu-stacija-jaunpils/40003027736?l=lv
https://company.lursoft.lv/kaims/40103186614?l=lv
https://company.lursoft.lv/petertales/40001007453?l=lv
https://company.lursoft.lv/kurzemes-ciltslietu-un-maksligas-apseklosanas-stacija/40003017085?l=lv
https://company.lursoft.lv/kurzemes-ciltslietu-un-maksligas-apseklosanas-stacija/40003017085?l=lv
https://company.lursoft.lv/jaunpils-projekts/49203001411?l=lv
https://company.lursoft.lv/kaulaini/40001005096?l=lv
https://company.lursoft.lv/jumpravnieki/59201009291?l=lv
https://company.lursoft.lv/ives-grupa/43603026191?l=lv
https://company.lursoft.lv/partikas-nams/40103260851?l=lv
https://company.lursoft.lv/ar-rasas/40103868757?l=lv
https://company.lursoft.lv/jaunpils-pils/40003431326?l=lv


NPK Uzņēmums  

Apgrozījums, 
EUR  

Nozare 

15 Ciemgaļi, Tukuma rajona Jaunpils pagasta zemnieka 

saimniecība  

335,793.00 Graudkopība 

16 MAZSTRAUTIŅI, Tukuma rajona Jaunpils pagasta 
zemnieku saimniecība  

328,918.00 Graudkopība 

17 Jaunā Jaunpils Aptieka, SIA  316,266.00 Farmaceitisko 

izstrādājumu tirdzniecība 

18 Rudzīši, Ozolnieku novada zemnieku saimniecība  301,873.00 Augkopība, lopkopība 

19 Jaunpils KS, Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību 

243,938.00 Komunālie pakalpojumi 

20 AL Mežizstrāde, SIA  206,722.00 Kravu pārvadājumi 

 
Attēls Nr.1     Datu avots: Lursoft 

 

 
Ziņojums par Jaunpils novada pašvaldības  2021. gada budžetu 

 
Jaunpils novada pašvaldības 2021.gada budžets tika izstrādāts pamatojoties uz Jaunpils novada attīstības 

programmu laika posmam no 2019.-2025.gadam un ievērojot likumos „Par pašvaldību budžetiem”, „Par 

pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos 
normatīvajos aktos noteiktās prasības.   

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības un vadības pamats, kas tiek apstiprināts kā pašvaldības saistošie 
noteikumi. 
Budžets sastāv no pamatbudžeta, ziedojumiem un dāvinājumiem. 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. 
2021. gada budžeta prioritārās jomas ir sociālā aizsardzība, izglītība, kultūra, sports, pašvaldības 

infrastruktūras uzturēšana un apsaimniekošana, vides labiekārtošana. 

Sastādot 2021. 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. Tiks pabeigta būvniecība ēkas “Lodes” pārbūvei par sociālo māju projekta 
“Deinstitucionalizācija –sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Jaunpils novadā” ietvaros. 

 
Lai nodrošinātu pirmsskolas bērniem atbilstošus apstākļus mūzikas apguvei, paredzēts veikt atjaunošanas 

darbus telpās pašvaldībai piederošajā ēkā “Kalna skola”.      
 

Turpināsies darbs pie ciematu centru publiskās vides, parku un pieguļošo teritoriju sakārtošanas.  

Mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem paredzēts izlietot ielu un ceļu ikdienas uzturēšanai, melnā seguma 
vienkārtas virsmas apstrādei un grants seguma ielu divkārtas apstrādei ar bituma emulsiju, satiksmes 

drošības organizēšanai,  grants segumu atjaunošanai un apgaismojuma remontiem un izbūvei. 
Ieņēmumus no dabas resursu nodokļa paredzēts izmantot ūdenstilpju attīrīšanai no aizaugšanas un kritušiem 

kokiem, hidrotehniskās būves uz Ķimšu ūdenskrātuves sakārtošanai un atkritumu apsaimniekošanā.       
 

Informācija par budžeta skaitliskajiem rādītājiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta ieņēmumu  

klasifikācijas nosacījumiem budžeta plānošanai ir iekļauta Jaunpils novada domes saistošo noteikumu “Par 

Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”  1. pielikumā, par izdevumiem - 2. pielikumā, 
finansēšanas daļa – 3.pielikumā un saistību pārskats Valsts kasē 4.pielikumā.  

 

Ieņēmumu prognoze 2021. gadam 
 
Jaunpils novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta plānoto ieņēmumu kopējais apjoms ir                  
EUR 2 559 306.00, kas ir par 6.45% jeb EUR 176 526.00 mazāk salīdzinājumā ar 2020.gadam sākotnēji 

plānotajiem ieņēmumiem.  
 

 

 

https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&l=LV&&novads=100015870&id=391&tablereorder=yes&tableorder=1&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&l=LV&&novads=100015870&id=391&tablereorder=yes&tableorder=2&tablesequence=A
https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STATS&l=LV&&novads=100015870&id=391&tablereorder=yes&tableorder=2&tablesequence=A
https://company.lursoft.lv/ciemgali/40001005039?l=lv
https://company.lursoft.lv/ciemgali/40001005039?l=lv
https://company.lursoft.lv/mazstrautini/50001011361?l=lv
https://company.lursoft.lv/mazstrautini/50001011361?l=lv
https://company.lursoft.lv/jauna-jaunpils-aptieka/40002025827?l=lv
https://company.lursoft.lv/rudzisi/49201002041?l=lv
https://company.lursoft.lv/jaunpils-ks/40003434765?l=lv
https://company.lursoft.lv/jaunpils-ks/40003434765?l=lv
https://company.lursoft.lv/al-mezizstrade/43603081329?l=lv


Pamatbudžeta ieņēmumi veidojas no: 

 

 nodokļu ieņēmumiem - iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN), nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN); 

 nenodokļu ieņēmumiem - ieņēmumiem no uzņēmējdarbības, valsts un pašvaldību nodevām, 

sodiem un sankcijām; 

 pārējiem nenodokļu ieņēmumiem- ieņēmumiem no pašvaldības īpašumu iznomāšanas, pārdošanas, 
un no nodokļu pamatparādu kapitalizācijas; 

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

 transfertiem - valsts un pašvaldību mērķdotācijām, kas tiek saņemtas no ministrijām un paredzētas 
konkrētiem mērķiem (pedagogu darba samaksai, autoceļiem, invalīdu asistentu apmaksai, mācību 

grāmatu un līdzekļu iegādei, 1.-4.klašu skolēnu brīvpusdienām, Vienotajam valsts un pašvaldības 

klientu apkalpošanas centram u.c.), kā arī dažādu ES fondu finansēto projektu īstenošanai un citu 
pašvaldību maksājumi par izglītības pakalpojumiem. 

Galvenais Jaunpils pašvaldības ieņēmumu avots ir nodokļu ieņēmumi. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos 

ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim, tas ir EUR 1 116 331.00 jeb 43,62% no visiem pamatbudžeta 

ieņēmumiem. Salīdzinājumā ar 2020.gadu samazinājums par 13,31%. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumus pašvaldības budžetā 2021. gadā visbūtiskāk ietekmē tas, ka ir mainīta iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa pārdale starp pašvaldību budžetiem un valsts pamatbudžetu. Pašvaldību budžetos nonāks 75% no 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem, valsts pamatbudžetā – 25% (iepriekš sadalījums bija attiecīgi 

80% un 20%).  

Saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa prognozi pašvaldības budžeta nekustamā īpašuma nodokļa 

ieņēmumi plānoti EUR 253 543.00, tai skaitā kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi – EUR 232 893.00 
2020.gadam sākotnēji plānotie kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi bija EUR 233 133.00. Nekustamā 

īpašuma nodokļa 2021.gada ieņēmumu prognozes noteiktais iekasējamības koeficients ir 0,8. Plānotie 

ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa veido 9,91% no visiem pamatbudžeta ieņēmumiem. 

Valsts budžeta transferti plānoti EUR 1 076 607 jeb 42,06% no pamatbudžeta ieņēmumiem, tai skaitā 
pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda EUR 514 219.00; 

Pašvaldību transferti plānoti EUR 65 800.00 – 2,57%; 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem EUR 30 340.00 – 1,19%; 

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas plānoti EUR 6015 apmērā jeb 0,24% no pamatbudžeta 

ieņēmumiem; 

Nenodokļu ieņēmumi EUR 5370.00 – 0,21% 

Kopējais plānoto pamatbudžeta ieņēmumu sadalījums pa kategorijām ir skatāms attēlā Nr.2. 

 
 

 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Attēls Nr.2 
Jaunpils novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta plānoto ieņēmumu struktūra EUR un ieņēmumu 
grupu procentuālais īpatsvars ieņēmumu plānā 
 

 
Izdevumu prognoze 2021. gadam 
 
Jaunpils novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms ir plānots EUR 2 657 791.00 apmērā.  

Sadalījumu pa nozarēm skatīt attēlā Nr.3. Atšifrējums pa klasifikācijas kodiem pievienots saistošo noteikumu 
“Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” 2. pielikumā. 

 

Nodokļu ieņēmumi, 
IIN; 1 116 331 EUR; 

43,62% 

Ieņēmumi no 
īpašuma 

pārdošanas; 
6015 EUR 

0,24% 

Nodokļu ieņēmumi, 
NĪN; 253 543 EUR; 

9,91% 

Ieņēmumi no 
maksas 

pakalpojumiem ; 
30340 EUR; 1,19% 

Valsts budžeta 
transferti; 562 388 

EUR; 21,97% 

Nenodokļu 
ieņēmumi; 
5370 EUR; 

0,21% 

Pašvaldību 
transferti; 65 800 

EUR; 2,57% 

Dotācija no 
pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas 
fonda; 514 219 

EUR; 20,09% 

Dabas resursu 
nodoklis; 5300 

EUR; 0,20% 



 
 

 

 
Attēls Nr.3. 
Jaunpils novada pašvaldības pamatbudžeta 2021.gada plānoto izdevumu sadalījums EUR un procentuālais 
īpatsvars kopējo izdevumu plānā. 

 
Finansēšanas daļa 
 
2021.gada budžeta finansēšanas daļu veido naudas līdzekļi un aizņēmumi. 

 
Saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi uz 2021.gada sākumu ir spēkā 14 līgumi par 

kopējo aizņēmumu summu EUR 3 585 276, neatmaksātā aizņēmumu pamatsumma 2021.gada 1.janvārī ir 
EUR 2 039 858. 2021.gadā saskaņā ar atmaksas grafikiem paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 

Valsts kasei EUR 298 485,34 apmērā.  
Uz 2021.gada 1.janvāri ir spēkā divi galvojumu līgumi - SIA “AAS “Piejūra”” par atkritumu apsaimniekošanu 

un SIA “Jaunpils Pils” pils remontam.  

2021.gadā plānotais pašvaldības saistību un sniegto galvojumu apjoms ir 17,02% no plānotajiem 
pamatbudžeta ieņēmumiem bez plānotajiem transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un 

plānotajām iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā. Turpmākajos gados saistību apjoms nedaudz 
samazināsies. 

Izvērsts pārskats par aizņēmumu un galvojumu apmēru, iekļaujot atmaksājamās aizņēmumu pamatsummas 

un aizņēmumu apkalpošanas izdevumus 2021.gadam un trijiem turpmākajiem gadiem pievienots 
4.pielikumā.  

 
Ja aizņēmums Valsts kasē ņemts Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektiem, tad pēc līdzfinansējuma 

saņemšanas, tas tiek iegrāmatots pašvaldības ieņēmumos un tad izmantots aizņēmumu atmaksai.  
 

 

 

Vispārējie valdības 
dienesti; 307144 

EUR; 11,56% 

Atpūta, kultūra, 
sports; 380 776 EUR; 

14,33% 

Teritoriju un 
īpašumu 

apsaimniekošana, 
sabiedriskās 

attiecības, tūrisms; 
292 744 EUR; 11,01% Ekonomiskā darbība, 

autoceļi, transports, 
būvvalde; 230 055 

EUR; 8,66% 

Kārtība, drošība, 
bāriņtiesa; 62491 

EUR; 2,35 % 

Izglītība;  785 376 
EUR; 29,55% 

Vides  aizsardzība; 
16711 EUR; 0,62% Sociālā aizsardzība, 

asistenti, stipendiāti;  
582 494 EUR; 21,92% 



Naudas līdzekļu un pieprasījuma noguldījumu atlikums pamatbudžetā uz 2021.gada 1.janvāri ir               

EUR 319 851. 

Plānotais naudas līdzekļu atlikums pamatbudžetā uz 2021.gada 31.decembri ir EUR 50 000. 
 

Ziedojumu un dāvinājumu naudas līdzekļu atlikums uz 2021.gada 1.janvāri ir EUR 1.  
 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 


