LATVIJAS REPUBLIKAS

BALDONES NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000031245, Pārupes iela 3,Baldone, Baldones novads, LV- 2125
Tālrunis/ fakss +371 67932750, e-pasts dome@baldone.lv, www.baldone.lv

Baldonē
2018.gada 30.janvārī
Saistošie noteikumi Nr.1
Apstiprināti ar Baldones novada
domes 2018.gada 30.janvāra sēdes
lēmumu (prot.Nr.1, 33.§)

Baldones novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets un speciālais budžets
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punktu, 46.pantu
un likumu „Par pašvaldību budžetiem”

1. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 6865323.00 EUR
(pielikums Nr.1).
2. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 7904040.00 EUR
(pielikums Nr.2).
3. Apstiprināt plānoto aizņēmumu Valsts kasē 1234720.00 EUR (t.sk. aizņēmums stadiona
būvniecībai 528000.00 EUR)
4. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības aizdevumu pamatsummas atmaksai paredzētos
līdzekļus 542196.00 EUR
5. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības pamatbudžeta 2018.gadam izdevumu sadalījumu
atbilstoši funkcionālajām kategorijām, saskaņā ar pielikumu Nr.3.
6. Apstiprināt

Baldones novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus 116278.00 EUR

(pielikums Nr.4).
7. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumus 140347.00 EUR
( pielikums Nr.4).
8. Apstiprināt nesadalīto līdzekļu atlikumu 76500.00 EUR pamatbudžetam.
9. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2018.gada 1.janvāri
422693.00 EUR.
10. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības speciālā budžeta līdzekļu atlikumu uz 2018.gada
1.janvāri 24069.00 EUR.

11. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības ziedojumu-dāvinājumu līdzekļu atlikumu uz
2018.gada 1.janvāri 4201.00 EUR.
12. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības ceļu un ielu speciālā budžeta izlietošanas vidējā
termiņa programmu 2018.-2020. gadam (pielikums Nr.5).
13. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības mērķdotācijas pašvaldības ceļu un ielu izlietojuma
vidēja termiņa programmu 2018. - 2020. gadam (pielikums Nr.6).
14. Paskaidrojuma raksts Baldones novada pašvaldības 2018.gada budžetam (pielikums Nr.7).

Domes priekšsēdētājs

R.Audzers

Pielikums Nr.1
Baldones novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.1
Baldones novada pašvaldības ieņēmumi 2017.gadam

Rādītāju nosaukumi

Budžeta
kategoriju
kodi

I IEŅĒMUMI - kopā
1

Apstiprināts
2018.
gadam
EUR
6865323,00

2

3

1.0.0.0.

4078707,00

1.1.0.0.

4078707,00

1.1.1.0.

4078707,00

1.1.1.1.

30589,00

1.1.1.2.

4048118,00

4.0.0.0.

390706,00

4.1.0.0.

390706,00

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

4.1.1.0.

283782,00

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

4.1.1.1.

216607,00

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi

4.1.1.2.

49675,00

Nokavējuma nauda par nekustamā īpašuma nodokli par zemi

4.1.1.2.1.

6460,00

Papildlikme par lauksaimniecībā neapstrādāto zemi

4.1.1.2.2.

11040,00

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām

4.1.2.0.

57905,00

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi

4.1.2.1.

44820,00

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem

4.1.2.2.

11350,00

IENĀKUMA NODOKĻI
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju
ienākuma nodokļa atlikums
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju
ienākuma nodoklis
ĪPAŠUMA NODOKĻI
Nekustamā īpašuma nodoklis

Nokavējuma nauda par nekustamā īpašuma nodokli par ēkām

4.1.2.2.1.

1735,00

4.1.3.0.

49019,00

4.1.3.1.

37019,00

4.1.3.2.

10000,00

4.1.3.2.1.

2000,00

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS

9.0.0.0.

11350,00

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu
apliecinošos dokumentos
Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu

9.4.0.0.

1500,00

9.4.3.0.

300,00

9.4.5.0.

600,00

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada
ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem
Nokavējuma nauda par nekustamā īpašuma nodokli par mājokļiem

Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā

9.4.9.0.

600,00

Nodeva par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra

9.4.9.0.1.

100,00

Nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju

9.4.9.0.2.

500,00

9.5.0.0.

9650,00

Pašvaldību nodevas

Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to
kopiju saņemšanu
Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās
vietās
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
Pašvaldības nodeva par dzīvnieku turēšanu
Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās
vietās
Pašvaldības nodeva par pašvaldību simbolikas izmantošanu
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības

9.5.1.1.

400,00

9.5.1.2.

200,00

9.5.1.4.

3800,00

9.5.1.5.

100,00

9.5.1.7.

500,00

9.5.1.9.

50,00

9.5.2.1.

2800,00

9.5.2.9.

1800,00

9.5.2.9.1.

1800,00

9.9.0.0.

200,00

9.9.2.0.

200,00

9.9.2.0.1.

200,00

10.0.0.0.

7800,00

10.1.0.0.

7800,00

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības

10.1.4.0.

5600,00

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības - Administratīvais sods

10.1.4.1.

5600,00

Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē

10.1.5.0.

2200,00

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldību institūcijas par pārkāpumiem ceļu satiksmē

10.1.5.4.

2200,00

12.0.0.0.

2000,00

12.3.0.0.

2000,00

Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā
klasifikācijā

12.3.9.0.

2000,00

12.3.9.9.

2000,00

Maksājumi par konkursa vai izsoles nolikumu un drošības nauda

12.3.9.9.2.

2000,00

13.0.0.0.

80900,00

13.2.0.0.

30000,00

13.2.1.1.

30000,00

13.4.0.0.

3000,00

Nodeva par kapličas izmantošanu, kapu vietām
Pārējās nodevas
Pārējās nodevas, kas iemaksātas pašvaldību budžetā
Valsts nodevu atmaksa
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS
Naudas sodi

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI
Dažādi nenodokļu ieņēmumi

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no
nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas Zemes izpirkšana (ilgtermiņā)
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas

13.5.0.0.

47900,00

Ieņēmumi par telpu nomu

13.5.0.0.1.

1700,00

Sporta zāles izmantošana

13.5.0.0.2.

19000,00

Mercendarbe-noma

13.5.0.0.3.

10000,00

Autobusa (autotransporta)noma

13.5.0.0.4.

1200,00

Zemes noma

13.5.0.0.5.

4000,00

Krīga SIA- telpu un inventāra noma

13.5.0.0.6.

7000,00

Sociālā aprūpes centra "Baldone" telpu un inventāra noma

13.5.0.0.7.

5000,00

18.0.0.0.

2000353,00

18.6.0.0.

2000353,00

18.6.2.0.

1079254,00

18.6.2.0.1.

801896,00

18.6.2.0.2.

73760,00

Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim
Transferti no Izglītības un zinātnes ministrijas Vidusskolai, Mūzikas
pamatskolai
Mērķdotācija Mūzikas skolai

Mērķdotācija Mākslas skolai

18.6.2.0.3.

23267,00

Izglītības un zinātnes ministrija - mācību literatūras iegādei

18.6.2.0.4.

15111,00

Izglītības un zinātnes ministrija - pirmskolas izglītības iestādei

18.6.2.0.7.

94528,00

Transferti no Izglītības un zinātnes ministrijas brīvpusdienām

18.6.2.0.8.

69310,00

Labklājības ministrija asistentu pakalpojumu nodrošināšanai

18.6.2.0.11.

1382,00

18.6.3.0.

743066,00

Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām

18.6.3.0.21.

136,00

PROJEKTI 2018

18.6.3.0.22.

32255,00

Pasākums"Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās"

18.6.3.0.23.

920,00

Projekts "Teritorijas Klapukrogā publiskās infrastruktūras attīstība

18.6.3.0.25.

250465,00

Projekts "Vārpu ceļš"

18.6.3.0.26.

270000,00

Projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana SAC Baldone"

18.6.3.0.27.

157000,00

Dienas centra izveide SAC Baldone"

18.6.3.0.28.

19350,00

Projekts "Jauniešu centra projekti"

18.6.3.0.34.

12940,00

18.6.4.0.

114148,00

18.6.4.0.1.

63885,00

19.0.0.0.

138700,00

19.2.0.0.

138700,00

No citām pašvaldībām izglītībai

19.2.0.0.1.

78700,00

No citām pašvaldībām sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai

19.2.0.0.2.

60000,00

21.0.0.0.

154807,00

21.3.0.0.

153307,00

21.3.5.0.

29500,00

Ieņēmumi no vecāku maksām

21.3.5.2.

29500,00

Ieņēmumi no vecāku maksām Mūzikas skolā

21.3.5.2.1

15500,00

Ieņēmumi no vecāku maksām Mākslas skolā

21.3.5.2.2

14000,00

21.3.7.0.

350,00

21.3.7.9.

350,00

21.3.9.0.

123457,00

Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs

21.3.9.1.

84000,00

Ieņēmumi par biļešu realizāciju

21.3.9.3.

2000,00

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem

21.3.9.4.

31507,00

Ieņēmumi par elektrību( par faktiski samaksāto LATVENERGO)

21.3.9.4.1.

30000,00

Ieņēmumi par ūdeni un kanalizāciju( par faktiski samaksāto SIA BŪKS)

21.3.9.4.2.

207,00

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem
projektiem (pasākumiem)

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda
Pašvaldību budžetā saņemtā speciālā dotācija no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām

Budžeta iestāžu ieņēmumi
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi
Maksa par izglītības pakalpojumiem

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas
pakalpojumiem
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Ieņēmumi par apkuri

21.3.9.4.3.

1300,00

21.3.9.9.

5950,00

Ieņēmumi par laulību ceremoniju

21.3.9.9.1.

850,00

Ieņēmumi par apliecību vāciņu realizāciju

21.3.9.9.2.

300,00

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem

21.3.9.9.4.

4800,00

21.4.0.0.

1500,00

21.4.9.0.

1500,00

21.4.9.9.

1500,00

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta
iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi
Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi

Domes priekšsēdētājs

R.Audzers

Pielikums Nr.2
Baldones novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.1
Baldones novada pašvaldības izdevumi 2018.gadam

Rādītāju nosaukumi

Budžeta
kategoriju
kodi

II IZDEVUMI - kopā

Apstiprināts
2018.
gadam
EUR
7904040,00

2

3

Atlīdzība

1000

4073408,00

Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla
rakstura pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi

1100

3211345,00

1200

862063,00

2000

1614127,00

2100

5557,00

2200

1094910,00

2300

508680,00

2400

2990,00

2500

1990,00

3000

13860,00

3200

13860,00

4000

100,00

4300

100,00

5000

1820465,00

1

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus
neuzskaita kodā 5000
Izdevumi periodikas iegādei
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Subsīdijas un dotācijas
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem,
izņemot lauksaimniecības ražošanu
Procentu izdevumi
Pārējie procentu maksājumi
Pamatkapitāla veidošana
Nemateriālie ieguldījumi

5100

1932,00

Pamatlīdzekļi

5200

1818533,00

Sociālie pabalsti

6000

238920,00

6200

59225,00

6300

21800,00

6400

157895,00

7000

143160,00

7200

143160,00

Pensijas un sociālie pabalsti naudā
Sociālie pabalsti natūrā
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un
kompensācijas
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā
sadarbība
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti

Domes priekšsēdētājs

R.Audzers

Pielikums Nr.3
Baldones novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.1
01.110

Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas

Atalgojums
Darba devēja VSAOI
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Procentu izdevumi
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi

1100
1200
2100
2200

-

2300 2500 4000 5100 5200 -

Kopā 01.110

-

EUR 479550.00
EUR
EUR
EUR
EUR

303390.00
85300.00
810.00
50525.00

EUR 13150.00
EUR
140.00
EUR 100.00
EUR 635.00
EUR 25500.00
EUR 479550.00

03.600 Pārējie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi EUR 162905.00
Atalgojums
Darba devēja VSAOI
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Kopā

1100
1200
2200

-

EUR
EUR
EUR

89370.00
49840.00
14345.00

2300 2500 -

EUR
EUR

9300.00
50.00

03.600

-

EUR 162905.00

05.100 Vides aizsardzība-atkritumu apsaimniekošana

EUR 577750.00

Atalgojums
Darba devēja VSAOI
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
Pamatlīdzekļi

Kopā 05.100

1100
1200
2200

-

EUR
EUR
EUR

279105.00
79845.00
79650.00

2300
5200

-

EUR
EUR

112050.00
27100.00

EUR

577750.00

06.200 Teritoriju attīstība
Atalgojums
Darba devēja VSAOI
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Subsīdijas un dotācijas
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Sociālie pabalsti

EUR 1726904.00
1100
1200
2100
2200

-

EUR
EUR
EUR
EUR

266250.00
74144.00
300.00
509490.00

2300
2500 3000 5100 5200
6000 -

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

47655.00
1800.00
12000.00
50.00
811685.00
3530.00

EUR

1726904.00

Kopā 06.200

08.210

Bibliotēkas

Atalgojums
Darba devēja VSAOI
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
Izdevumi periodikas iegādei
Pamatlīdzekļi
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti citām pašvaldībām

EUR 74980.00
1100
1200
2100
2200

-

EUR
EUR
EUR
EUR

41455.00
11970.00
300.00
5505.00

2300
2400
5200

-

EUR
EUR
EUR

3100.00
1800.00
10000.00

7200

-

EUR

850.00

Kopā 08.210

08.220

EUR 74980.00
Muzeji un izstādes

Atalgojums
Darba devēja VSAOI
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Kopā 08.220

EUR 31820.00
1100
1200
2100
2200

-

2300 5100 5200 -

EUR
EUR
EUR
EUR

15725.00
4275.00
20.00
2610.00

EUR 3430.00
EUR 10.00
EUR 5750.00

EUR 31820.00

Pārējās kultūras iestādes

08.620

Atalgojums
Darba devēja VSAOI
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
Subsīdijas un dotācijas
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Sociālie pabalsti

EUR 611580.00

1100
1200
2100
2200

-

EUR
EUR
EUR
EUR

205695.00
55575.00
312.00
60345.00

2300
3000
5100
5200
6000

-

EUR 36985.00
EUR
1860.00
EUR 17.00
EUR 247491.00
EUR 3300.00

Kopā 08.620

EUR 611580.00

09.000

EUR 3688213.00

Izglītība (kopā)

Atalgojums
Darba devēja VSAOI
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
Izdevumi periodikas iegādei
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Sociālie pabalsti
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti citām pašvaldībām

1100
1200
2100
2200

-

EUR
EUR
EUR
EUR

1791733.00
441808.00
3515.00
326355.00

2300
2400
5100
5200
6000

-

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

208985.00
940.00
1220.00
689647.00
86900.00

7200

-

EUR

137110.00

Kopā 09.000
t.sk.

EUR 3688213.00

09.100

EUR 784560.00

Pirmsskolas izglītības iestāde "Vāverīte”

Atalgojums
Darba devēja VSAOI
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
Izdevumi periodikas iegādei
Pamatlīdzekļi
Kopā 09.100

1100
1200
2100
2200

-

EUR
EUR
EUR
EUR

470700.00
116016.00
100.00
108545.00

2300
2400
5200

-

EUR
EUR
EUR

33749.00
300.00
55150.00

EUR 784560.00

09.210

Vidusskola

Atalgojums
Darba devēja VSAOI
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
Izdevumi periodikas iegādei
Pamatlīdzekļi
Sociālie pabalsti
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti citām pašvaldībām
Kopā 09.210

EUR
1100
1200
2100
2200

-

EUR
EUR
EUR
EUR

2300
2400
5200
6000

-

EUR 113134.00
EUR 250.00
EUR 40947.00
EUR 65100.00

7200

-

EUR 10110.00
EUR 614651.00

09.210 Mūzikas pamatskola
Atalgojums
Darba devēja VSAOI
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
Izdevumi periodikas iegādei
Pamatlīdzekļi
Sociālie pabalsti

614651.00

EUR

189100.00
48700.00
50.00
147260.00

218040.00

1100
1200
2100
2200

-

EUR
EUR
EUR
EUR

109360.00
27145.00
620.00
22060.00

2300
2400
5200
6000

-

EUR
EUR
EUR
EUR

23655.00
350.00
16050.00
18800.00

Kopā 09.210

EUR 218040.00

09.510 Mūzikas skola
EUR 73760.00
(Kultūras ministrijas mērķdotācija)
Atalgojums
1100 EUR
59441.00
Darba devēja VSAOI
1200 EUR
14319.00
______________________________________________________________________________
Kopā

EUR

73760.00

09.510 Mākslas skola

EUR

107460.00

EUR
EUR
EUR
EUR

65635.00
16115.00
1695.00
7695.00

Atalgojums
Darba devēja VSAOI
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,

1100
1200
2100
2200

-

biroja preces un inventārs
2300 EUR 15120.00
Nemateriālie ieguldījumi
5100 EUR 1200.00
_____________________________________________________________________________
Kopā 09.510

EUR 107460.00

09.510 Mākslas skola
EUR 23267.00
(Kultūras ministrijas mērķdotācija)
Atalgojums
1100 EUR 18750.00
Darba devēja VSAOI
1200 EUR 4517.00
______________________________________________________________________________
Kopā

EUR

09.510 Sporta komplekss
Atalgojums
Darba devēja VSAOI
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
Pamatlīdzekļi
Sociālie pabalsti

23267.00

EUR 713160.00
1100
1200
2100
2200

-

EUR
EUR
EUR
EUR

72645.00
19280.00
1000.00
26635.00

2300
5200
6000

-

EUR
EUR
EUR

14600.00
576000.00
3000.00

Kopā 09.510

EUR

713160.00

09.820 Pārējie izglītības pakalpojumi

EUR

127000.00

-

EUR

127000.00

09.510 Bērnu pēcpusdienas centrs “Baltais ērglis”

EUR

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti citām pašvaldībām

7200

58910.00

Atalgojums
1100 EUR 39280.00
Darba devēja VSAOI
1200 EUR 10675.00
Komandējumi un dienesta braucieni
2100 EUR 30.00
Pakalpojumi
2200 EUR 1465.00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
2300 EUR 5920.00
Izdevumi periodikas iegādei
2400 EUR
40.00
Pamatlīdzekļi
5200 EUR
1500.00
____________________________________________________________________________
Kopā 09.510

EUR 58910.00

09.510 Baldones novada jauniešu centrs

EUR

26410.00

Atalgojums
1100 EUR 10040.00
Darba devēja VSAOI
1200 EUR 2730.00
Komandējumi un dienesta braucieni
2100 EUR 20.00
Pakalpojumi
2200 EUR 10970.00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
2300 EUR 2630.00
Nemateriālie ieguldījumi
5100 EUR 20.00
____________________________________________________________________________
Kopā 09.510

EUR 26410.00

10.400

EUR

34040.00

Pārējā sociālās aizsardzības pārraudzība

Atalgojums
Darba devēja VSAOI
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
Pamatlīdzekļi

1100
1200
2100
2200

-

EUR
EUR
EUR
EUR

24485.00
6605.00
20.00
1470.00

2300
5200

-

EUR
EUR

510.00
950.00

EUR

34040.00

EUR

516298.00

Kopā 10.400
10.700

Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli
atstumtām personām

Atalgojums
1100 Darba devēja VSAOI
1200 Komandējumi un dienesta braucieni
2100 Pakalpojumi
2200 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
2300 Izdevumi periodikas iegādei
2400 Pamatlīdzekļi
5200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā
6200 Sociālie pabalsti natūrā
6300 Pārējie maksājumi un kompensācijas iedzīvotājiem 6400
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu
transferti
7200
-

EUR
EUR
EUR
EUR

194137.00
52701.00
280.00
44615.00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
- EUR

73515.00
250.00
410.00
57125.00
21800.00
66265.00

EUR

5200.00

Kopā 10.700

EUR 516298.00

Domes priekšsēdētājs

R.Audzers

Pielikums Nr.4
Baldones novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.1
Baldones novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi

Ieņēmumi kopā

EUR 116278.00

Dabas resursu nod.

EUR 4000.00

Autoceļu fonds

EUR 112278.00

Baldones novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi
Izdevumi kopā

EUR 140347.00

Dabas resursu nodoklis EUR 4057.00
Autoceļu fonds

EUR 132326.00

Citi līdzekļi

EUR 3964.00

Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas
Atalgojums
Darba devēja VSAOI
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs

Domes priekšsēdētājs

EUR 140347.00
1100
1200
2200

- EUR 5000.00
- EUR 1205.00
- EUR 96342.00

2300

- EUR 37800.00

R.Audzers

Pielikums Nr.5

Baldones novada pašvaldības ceļu un ielu speciālā budžeta izlietošanas vidējā
termiņa programma 2018.-2020. gadiem.
Sastādīts, pamatojoties uz 2008.gada 11.marta
MK Noteikumu Nr. 173 V. nodaļas 24.punktu.

Baldones novada Domes reģistrēto pašvaldības ceļu un ielu tīklu sastāda;
1. Autoceļu kopgarums - 75,84 km.
- ar melno segumu – 4.31 km.
2. Ielu kopgarums - 63.708 km, t. sk.
- ar melno segumu - 13.372 km.
3. Tiltu kopgarums - 12,2 t. m.
Programma sastādīta, pamatojoties uz Baldones novada Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta
iesniegto programmu mērķdotācijas pašvaldību ceļiem un ielām izlietojumam 2018.-2020. gadā, nosakot
prioritātes un ceļu fonda finanšu līdzekļu sadali tām.
Programmas mērķis ir piešķirtā finansējuma ietvaros: uzturēt un atjaunot novada teritorijā reģistrētos
pašvaldības ceļus un ielas, padarīt tos izbraucamus visu gadu, papildināt grants seguma planējamo kārtu
un uzlabot ūdens noteces sistēmu darbību.

Nr.p.k
1.
2.
3.
4.

Izdevumu veids
2018.gads
Ceļu un ielu būvprojektēšana
3000.00
Ceļu un ielu būvniecība
Ceļu un ielu atjaunošana, pārbūve un nojaukšana
Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana
129326.22
Kopā 132326.22

2019.gads
5000.00

2020.gads
5000.00

20000.00
87278.00
112278.00

107278.00
112278.00

Vidēja termiņa programma ir precizējama ik gadu, atbilstoši faktiski pieejamajam finansējumam
kārtējā gadā.

Domes priekšsēdētājs

R.Audzers

Pielikums
Baldones novada pašvaldības
saistošo noteikumu Nr.1
pielikumam Nr.5

1.
1.1.

1.2.

1.3.

Pielietoto terminu "ceļš", "autoceļš" un "iela" skaidrojumi.
Ceļš - jebkura satiksmei izbūvēta teritorija (autoceļš, iela, prospekts, šķērsiela un tamlīdzīgas
teritorijas visā platumā, ieskaitot brauktuvi, ietves, nomales, sadalošās joslas un saliņas). Ceļa
kompleksā ietilpst ceļš, mākslīgās būves (tilti, satiksmes pārvadi, tuneļi, caurtekas, ūdens novadīšanas
ietaises, atbalsta sienas un citas būves), ceļu inženierbūves (pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu
pieturvietas un paviljoni, bremzēšanas un paātrinājuma joslas, transportlīdzekļu stāvvietas, atpūtas
laukumi, veloceliņi un ietves, ceļu sakaru un apgaismojuma līnijas, elektrotransporta kontakttīkli un
citas inženierbūves), satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi,
aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi un citi tehniskie līdzekļi);
Autoceļš ir kompleksa inženierbūve ārpus pilsētas robežām, kas izmantojama transportlīdzekļu
satiksmei ar noteikto ātrumu, normatīvos paredzētajām slodzēm un gabarītiem.
Autoceļu kompleksā ietilpst:
zemes klātne, ceļa braucamā daļa, mākslīgās būves (piemēram, tilti, ceļu pārvadi, tuneļi, estakādes,
caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta sienas), ceļu inženierbūves (piemēram, autobusu
pieturvietas un paviljoni, paātrinājuma joslas, transportlīdzekļu stāvlaukumi, stāvvietas, atpūtas
laukumi, sniega aizsarg sētas, apstādījumi, veloceliņi un ietves, ceļu sakaru un apgaismojuma līnijas)
un satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (piemēram, ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi,
aizsargbarjeras, vertikālais un horizontālais marķējums).
Iela ir transportlīdzekļu satiksmei paredzēta inženierbūve pilsētas teritorijā.

Ceļu satiksmes likums.
01.10.1997.

I nodaļas
1.panta
3.punkts.

Likums Par autoceļiem.
11.03.1992.

I sadaļas
2.panta
1.punkts.
I sadaļas
2.panta
2.punkts.

Likums Par autoceļiem.
11.03.1992.

Autoceļiem ārpus pilsētas robežām apdzīvotās vietās var piešķirt nosaukumu “iela”, bet tas nemaina
autoceļa piederību un tiesisko statusu.
1.4.
1.
1.4.
2.

1.4.
3.

būves atjaunošana — būvdarbi, kuru rezultātā ir nomainīti nolietojušies būves nesošie elementi vai
konstrukcijas vai veikti funkcionāli vai tehniski uzlabojumi, nemainot būves apjomu vai nesošo
elementu nestspēju;
Šajā nodaļā noteiktās prasības attiecas uz jaunu pašvaldības ceļu, ielu un māju ceļu būvniecību, kā
arī uz esošo pašvaldības ceļu, ielu un māju ceļu atjaunošanu, pārbūvi un nojaukšanu
Izdevumi ceļu un ielu periodiskai uzturēšanai šo noteikumu izpratnē ir izdevumi ceļu un ielu
segumu zemes klātņu un ūdens novadīšanas sistēmu konstruktīvo elementu periodiskai
atjaunošanai, lai saglabātu braukšanas kvalitāti, novērstu satiksmes slodzes radīto nodilumu un
satiksmes slodzes un laikapstākļu radītos bojājumus, kā arī izdevumi projektu vadībai un
periodiskās uzturēšanas darbu būvuzraudzībai

Būvniecības likums
Stājas spēkā:
01.10.2014.
MK noteikumi Nr.633
"Autoceļu un ielu
būvnoteikumi"
14.10.2014.
MK noteikumi Nr.211
"Kārtība, kādā
Satiksmes ministrija un
pašvaldības uzskaita
valsts autoceļu un
pašvaldību pārziņā
esošo ceļu un ielu
finansēšanai
izmantotos līdzekļus"
30.03.2004.

I sadaļas
2.panta
4.punkts.
I sadaļas
2.panta
5.punkts.
1.panta
4.punkts.
3.nodaļas
61.punkts.
II sadaļas
8.punkts.

Vai būves atjaunošanas darbi
atbilst ceļu periodiskās
uzturēšanas darbiem???
MK noteikumi izdoti saskaņā
ar Būvniecības likumu
Ceļu periodiskās
uzturēšanas darbu veikšana
nav (?) jāveic saskaņā ar MK
noteikumiem Nr.633
"Autoceļu un ielu
būvnoteikumi", jo:
- būvnoteikumos ir ceļa
atjaunošana (ceļš kā
kompleksa būve)

Pielikums Nr.6

Baldones novada pašvaldības mērķdotācijas pašvaldības ceļu un ielu izlietojuma vidēja termiņa programma
2018. - 2020. gadiem.
Nr.
p.k.

Nosaukums

1.

Tilta remonta projekts Ziemeļu
ceļa 2 km
Zīļu ielas lielizmēra caurtekas
pārbūve
Dzirnavu ielas lielizmēra
caurtekas izbūve

Veicamais darbs

2018 (Euro)

Plānotās izmaksas
2019 (Euro)

2020 (Euro)

Būvprojektēšana

2.
3.

3000.00
5000.0
5000.0
Ceļu un ielu atjaunošana, pārbūve un
nojaukšana

1.

Tilta remonts Ziemeļu ceļa 2 km

20000.0
Ikdienas uzturēšanas darbi
Virsmas planēšana, nomaļu appļaušana,
sniega tīrīšana

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Melnā seguma ceļi un ielas
Novada ceļi un ielas
Novada ceļi un ielas
Iesalnieku, Ziemeļu ceļi

7.
8.
9.

Atvaru iela
Riekstukalna ceļš
Reiskatu ceļš

10.

Zaļo ceļš

11.

Vārpu ceļš

Mērķdotācija

Domes priekšsēdētājs

a/betona bedrīšu remonts
Izskalojumu likvidēšana
Ceļa zīmju uzturēšana un uzstādīšana
Virsmas atjaunošana ar grants/šķembu
maisījumu
Divkārtu virsmas apstrāde
Divkārtu virsmas apstrāde
Virsmas atjaunošana ar grants/šķembu
maisījumu
Virsmas atjaunošana ar grants/šķembu
maisījumu
Virsmas atjaunošana ar grants/šķembu
maisījumu

24520.00

20278.0

27278.0

45600.00
1500.00

46000.0
1500.0

46000.0
1500.0

1500.00
3500.00

1500.0
18000.0

1500.0
5000.0

18000,00
17206.22
11500.00

6000.0

6000.00

5000.0
15000.0

132326.22

112278.0

112278.0

R.Audzers

Pielikums Nr.7
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Baldones novada pašvaldības 2018.gada budžetam
Baldones novada pašvaldības budžets 2018. gadam izstrādāts, balsoties uz likumā “Par valsts budžetu
2018. gadam”, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Baldones novada pašvaldības pamatbudžets izveidots, sabalansējot ieņēmumu un izdevumu daļas, kas
kopā ar iepriekšējā gada atlikumu un plānotajām kredītsaistībām, veido atlikumu uz 2018. gada beigām –
76 500 euro apmērā.
Ieņēmumi
Pamatbudžeta kopējie ieņēmumi ir 8 100 043 euro (t.sk. ieņēmumi - 6 865 323 euro un plānotais
aizņēmums Valsts kasē - 1 234 720 euro).
Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma
nodokļu ieņēmumi. Tie šajā gadā kopā plānoti 4 469 413 euro, tas ir 65% no pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumiem.
Pārējos ieņēmumus veido valsts mērķdotācijas izglītības nozarē, saņemtie maksājumi par budžeta
iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, dažādas pašvaldību budžetā ieskaitāmās nodevas, soda naudas, kā
arī ieņēmumi no darījumiem ar pašvaldības īpašumu u.c. Pamatbudžeta ieņēmumos valsts budžeta transferti
plānoti 2 000 353 euro, kas ir 29,13%.
2018. gadā līdzīgi kā 2017. gadā Baldones novada pašvaldība saņems dotāciju no Pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda – 178 033 euro apmērā. Tas ir par 72 867 euro jeb 69,3% vairāk nekā iepriekšējā gada
faktiskā izpilde un veido 2,59% no pašvaldības pamatbudžeta.
Nodokļu ieņēmumi
2018. gadā Baldones novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļu ieņēmumiem plānoti 4
469 413 euro jeb 796,5 euro uz vienu pašvaldības iedzīvotāju.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti 4 078 707 euro apmērā, kas ir par 2,5% vairāk nekā
pagājušā gada izpilde. Tie veido 59,4% no pamata ieņēmumiem, un 91,3% no nodokļu ieņēmumiem.
Nekustamā īpašuma nodoklis ir otrs svarīgākais ieņēmumu avots Baldones novada pašvaldības
pamatbudžetā. To 2018. gadā plānots iekasēt 390 706 euro apmērā, kas veido 5,7% no pamata ieņēmumiem
un 8,7% no nodokļu ieņēmumiem.
Izdevumi
Baldones novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta izdevumi plānoti 7 904 040 euro apmērā.
Tie sadalīti visām pašvaldības iestādēm, piešķirot nepieciešamos līdzekļus to pamata funkciju īstenošanai.
Papildus tam, iestādēm turpmākajai attīstībai un darbības uzlabošanai, ir piešķirti līdzekļi dažādām
investīcijām.
Lielākais izdevumu apjoms 2018. gadā ir izglītībai – 3 688 213 euro jeb 46,66% no kopējiem
izdevumiem. Pārējie izdevumi tiek sadalīti šādām jomām: teritorijas attīstībai – 1 726 904 euro jeb 21,8%,
kultūrai un sportam – 718 380 euro jeb 9,1%, vides aizsardzībai un atkritumu apsaimniekošanai – 577
750 euro jeb 7,3 %, sociālajai jomai – 550 338 euro jeb 7%, izpildvarai un likumdošanas varas institūcijām
– 479 550 euro jeb 6,1% un sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumiem – 162 905 euro jeb 2,1% no
kopējiem izdevumiem.

Pašvaldības finansētie investīciju projekti
2018. gadā pašvaldības svarīgākie uzdevumi ir nodrošināt sabalansētu, uz attīstību vērstu pašvaldības
darbību. No tā veidojas turpmāk minētās prioritātes - kvalitatīva izglītība, kultūras un sporta pasākumi novadā,
sakārtota ceļu infrastruktūra, augsta sniegto pakalpojumu kvalitāte.
Pašvaldības prioritāte ir novada infrastruktūras attīstība un uzlabošana, t.sk., lielākie pašvaldības finansētie
investīciju projekti 2018. gadā:
 Baldones vidusskolas Sporta kompleksa stadiona būvniecības pabeigšana. Tā tika iesākta 2017. gadā un
tās kopējās izmaksas ir 1 333 648 euro (papildus projektam paredzēti stadiona tribīņu izbūve – 20 000
euro, stadiona uzturēšanas tehnikas iegāde – 17 500 euro u.c. sīkā inventāra iegāde).
 Vārpu ceļa rekonstrukcija 2,8 km garumā par kopējo summu – 480 790 euro, piesaistot ELFLA līdzekļus
(piešķirtā kvota novadam – 270 000 euro).
 Klapu kroga ceļa rekonstrukcija par kopējām izmaksām – 298 585 euro, piesaistot Eiropas Struktūrfondu
līdzekļus 250 465 euro apmērā.
 Energoefektivitātes paaugstināšanas (ēkas siltināšanas) projekts SAC “Baldone” par kopējo summu –
246 685 euro, piesaistot ESF līdzekļus 157 000 euro apmērā.
 Infrastruktūras sakārtošanai (jumta nomaiņa u.c. remontdarbi) Mercendarbes muižai plānoti 103 535
euro.
 Uzsākt Baldones Kultūras nama atjaunošanu ar paplašināšanu, paredzot 2018. gada budžetā 100 000
euro, lai veiktu ēkas tehniskā stāvokļa ekspertīzi, izstrādātu tehnisko projektu un uzsāktu būvdarbus.
Plānots, ka projekta rezultātā tiks nodrošināta ne tikai svinību zāles atjaunošana, bet arī labiekārtotas
telpas dažādu amatierkolektīvu un nevalstisko organizāciju vajadzībām.
 PII “Vāverīte” infrastruktūras attīstībai paredzēti 48 000 euro - trīs rotaļu laukumu izveidei un
aprīkojuma iegādei.
 Dienas centra izveide SAC “Baldone” par kopējo summu – 35 460 euro, piesaistot ESF līdzekļus 19 347
euro apmērā.
 Baldones estrādes infrastruktūras atjaunošanai (solu atjaunošanai, labierīcību sakārtošanai) un drošības
uzlabošanai ir paredzēti 30 631 euro.
 Plānots piešķirt SIA “BŪKS” pašvaldības dzīvojamā fonda remontdarbu veikšanai 23 500 euro.
Plānotie un budžetā paredzētie projekti
Viens no būtiskākajiem investīciju projektiem, ko plānots uzsākt 2018. gadā, ir SIA “BŪKS”
realizējamais projekts “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts Baldones pilsētā”. Tā kopējā
summu bez PVN ir 3 640 779 euro, no kuriem 1 874 302 euro ir Kohēzijas fonda finansējums. Projekta
ietvaros plānoti turpmāk minētie pasākumi:
- pašteces kanalizācijas tīklu būvniecība 8.953 km garumā, t.sk. pievadi līdz ielu sarkanajām līnijām;
- kanalizācijas spiedvadu būvniecība 1.06 km garumā;
- piecu kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība;
- ūdensapgādes tīklu būvniecība 8.578 km garumā.
Plānots sagatavot un iesniegt Baldones novada tirgus laukuma labiekārtošanas projektu (kas ietver
asfalta seguma atjaunošanu, atkritumu konteineru pārvietošanu, labierīcību uzstādīšanu, elektrības pieslēguma
vietas un ūdens ņemšanas vietu izbūvi), lai piesaistītu ESF līdzekļus. Budžetā paredzēts sākotnējais
finansējums 39 600 euro apmērā.

Svarīgākie plānotie veicamie uzdevumi turpmākajiem diviem gadiem












Veikt pasākumus, kas nodrošinātu Baldones vidusskolas saglabāšanu un attīstību, atbalstītu skolotāju
tālākizglītību, veicinātu izglītības kvalitāti, kas celtu skolas prestižu un reitingu citu skolu vidū. Tas
nodrošinātu vidusskolēnu skaita palielināšanos.
Licencēt un akreditēt profesionālās ievirzes sporta programmas, lai nodrošinātu Baldones sporta
kompleksa sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Turpināt labiekārtot PII “Vāverīte” telpas un rotaļu laukumus.
Pabeigt Baldones Kultūras nama rekonstrukciju ar paplašināšanu. Tādējādi nodrošinot mūsdienu prasībām
atbilstošas telpas kvalitatīviem kultūras pasākumiem, svinību pasākumiem Baldones novada izglītības
iestādēm, kā arī nepieciešamās telpas amatierkolektīvu mēģinājumiem un pulcēšanās vietu sabiedriskajām
aktivitātēm (telpas Baldones NVO, dažādām interešu grupām, radošajām un izglītojošām aktivitātēm,
semināriem, konferencēm u.c.).
Nodrošināt Baldones novada muzeja telpu labiekārtošanu un attīstību Mercendarbes muižā.
Izstrādāt uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu programmu un nodrošināt programmas īstenošanai
nepieciešamā finansējuma plānošanu pašvaldības budžetā.
Izstrādāt un uzsākt finansēšanas programmu, lai atbalstītu jaunu mājokļu celtniecību un esošo
daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektu.
Pēc Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta pabeigšanas, izstrādāt atbalsta mehānismu
privāto pieslēgumu izbūvei pie jaunajiem tīkliem.
Turpināt ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošanu, nepieciešamības gadījumā piesaistot alternatīvus finanšu
resursus (ES struktūrfondi, aizņēmums u.c.).

Atbalsts NVO
Plānots atbalsts nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas sociālajā jomā. Ir pieņemts konkursa
nolikums Baldones novada pašvaldības finansējuma saņemšanai nevalstisko organizāciju, kuru darbība saistīta
ar sociālo jomu, atbalstam 2018. gadā. Šim mērķim pašvaldības budžetā ir paredzēti 12 000 euro.
Aizņēmumi
Pašvaldības budžeta ieņēmumu daļā tiek plānota aizņēmumu summa, ko paredzēts aizņemties
pašvaldības investīciju projektu īstenošanai kārtējā gadā, kā arī attiecīgi plānoti izdevumi. Izdevumu daļā tiek
plānoti arī nepieciešamie līdzekļi iepriekšējos periodos uzņemto saistību izpildei, t.sk., pamatsummas atmaksai
un procentu maksājumiem. Uz 2018. gada 1. janvāri pašvaldības kredītsaistību apjoms ir 2 906 587 euro,
t.sk., pašvaldības aizņēmumi par kopējo summu 2 878 081 euro apmērā un galvojumi (studentu kredītiem) par
kopējo summu 28 506 euro apmērā. Saistību apjoms no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem 2017.
gada 31. decembrī veido 4,95% (no pieļaujamajiem 20%).
Lai rastu finansējumu trīs Eiropas projektu īstenošanai, ir ieplānots aizņēmums Valsts kasē 706 720
euro apmērā. Kopējais aizņēmums 2018. gada budžetā tiek plānots 1 234 720 euro apmērā, t.sk., 528 000
euro no iepriekšējā gadā piešķirtā, bet neizmantotā aizņēmuma stadiona būvniecībai. Plānota aizņēmuma
apmaksa 542 196 euro apmērā, kas daļēji tiks segta no piesaistītajiem ESF līdzekļiem pēc attiecīgo projektu
pabeigšanas.
Būtiskākais aizņēmums, ko plānots ņemt pašvaldībai no Valsts kases, ir finanšu līdzekļi, kas
nepieciešami SIA “BŪKS” pamatkapitāla palielināšanai. Tādējādi tiks nodrošināts līdzfinansējums
Ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošanai. Ņemot vērā, ka atbilstoši iepirkuma rezultātam finansējuma
summas tiks precizētas, tad plānots konkrēto aizņēmumu iekļaut pašvaldības budžetā (attiecīgi ieņēmuma un
izdevuma daļā, nemainot budžeta kopējo atlikumu) pēc aizņēmuma saņemšanas.

Līdz šim pašvaldības uzņemtās saistības un plānotās saistības 2018.gadam un turpmākajos gados,
plānots atmaksāt no pašvaldības ikgadējā pamatbudžeta līdzekļiem.
Speciālais budžets
Speciālo budžetu 2018. gadā veido ieņēmumi 116 278 euro apmērā, t.sk., dabas resursu nodoklis 4 000
euro, autoceļu fonds 112 278 euro; un izdevumi 140 347 euro apmērā, t.sk., no autoceļu fonda līdzekļiem
132 326 euro. Lielākā daļa izdevumu ir paredzēta pašvaldības ceļu infrastruktūras ikdienas uzturēšanas
darbiem, kā arī 45 600 euro ir paredzēti ielu apgaismojuma nodrošināšanai un 36 701 euro - Riekstukalna ceļa
un Atvaru ielas dubultās virsmas apstrādei.
Tiek plānots, ka Dabas resursu nodokli pilnībā izlietos izdevumu par atkritumu savākšanu apmaksai.
Apkopojot iepriekš teikto, jānorāda, ka 2018. gada budžets ne tikai veicinās iepriekšējos gados sākto
pašvaldības aktivitāšu turpināšanu, bet aizsāks jaunus projektus novada tālākai ekonomiskajai attīstībai un
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.
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