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

PIELIKUMS
Baldones novada
domes 2019.gada 26.februāra
sēdes lēmumam Nr.17
(prot.Nr.3)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Baldones novadā
Nr.2

Baldones novada pašvaldības 2019.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:
1.1. ieņēmumus 6757410.00 EUR (1. pielikums).
1.2. izdevumus 8665450.00 EUR (2. pielikums pamatbudžeta izdevumi atbilstoši
ekonomiskās
klasifikācijas kodiem; 3.pielikums pamatbudžeta izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām).
1.3. finansēšanas daļu: 1908040.00 EUR ( 4.pielikums)
1.3.1. līdzekļu atlikumu uz 2019.gada 1.janvāri 875345.00 EUR
1.3.2. līdzekļu atlikumu gada beigās 3500.00 EUR
1.3.3. plānoto aizņēmumu Valsts kasē 1294735.00 EUR
1.3.4. aizdevumu pamatsummas atmaksai paredzētos līdzekļus 258540.00 EUR
2. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības speciālā budžeta:
2.1. ieņēmumus 118778.00 EUR (5.pielikums)

2.2. izdevumus 135560.00 EUR ( 6.pielikums speciālā budžeta izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām; 7.pielikums speciālā budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskās
klasifikācijas kodiem).
2.3. finansēšanas daļu: 16782 EUR ( 8.pielikums)
2.3.1. līdzekļu atlikumu uz 2019. gada 1.janvāri 16782.00 EUR.
2.3.2. līdzekļu atlikumu gada beigās 0 EUR
3. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības speciālā budžeta - pašvaldības ceļu (autoceļu
un ielu) fonda
izlietošanas vidējā termiņa programma 2019.-2021.gadiem. ( 9.pielikums)
4. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības ziedojumu-dāvinājumu līdzekļu atlikumu uz 2019.
gada 1.janvāri 2450.00 EUR.
Domes priekšsēdētājs
R.Audzers

Pielikums Nr.1
Baldones novada
pašvaldības
saistošajiem
noteikumiem Nr.2
PAMATBUDŽETS
IEŅĒMUMU TĀME 2019. gadam
\Administratīvā struktūrvienība\ Baldones novada dome
\Reģ.nr.\ 90000031245
\Budžeta veids\ Pamatbudžets
\Programmas nosaukums\ Budžeta ieņēmumi (99)
\Funkcionālās kategorijas klasifikācija\ Nav norādīts, ieņēmumi (00.000)
\Uzskaites dimensija\ Pamatbudžeta ieņēmumi (00)

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju
kodi

Apstiprināts 2019.
gadam
EUR

6757410,00

I IEŅĒMUMI - kopā
1

IENĀKUMA NODOKĻI
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

2

3

1.0.0.0.

3897523,00

1.1.0.0.

3897523,00

1.1.1.0.

3897523,00

Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa
atlikums

1.1.1.1.

17957,00

Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis

1.1.1.2.

3879566,00

ĪPAŠUMA NODOKĻI
Nekustamā īpašuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

4.0.0.0.

366258,00

4.1.0.0.

366258,00

4.1.1.0.

266084,00

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

4.1.1.1.

227084,00

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi

4.1.1.2.

35000,00

Nokavējuma nauda par nekustamā īpašuma nodokli par zemi

4.1.1.2.1.

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām

4.1.2.0.

4000,00
54889,00

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi

4.1.2.1.

44389,00

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem

4.1.2.2.

9000,00

Nokavējuma nauda par nekustamā īpašuma nodokli par ēkām
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem

4.1.2.2.1.
4.1.3.0.

1500,00
45285,00

Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

4.1.3.1.

38785,00

Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem

4.1.3.2.

5000,00

Nokavējuma nauda par nekustamā īpašuma nodokli par mājokļiem

4.1.3.2.1.

1500,00

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā

9.0.0.0.

12300,00

9.4.0.0.

1550,00

Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos

9.4.3.0.

300,00

Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu

9.4.5.0.

600,00

Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā

9.4.9.0.

650,00

Nodeva par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra

9.4.9.0.1.

200,00

Nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju
Pašvaldību nodevas

9.4.9.0.2.
9.5.0.0.

450,00
10550,00

Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu

9.5.1.1.

Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās

9.5.1.2.

200,00

Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

9.5.1.4.

4000,00

Pašvaldības nodeva par dzīvnieku turēšanu

9.5.1.5.

100,00

Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās

9.5.1.7.

500,00

Pašvaldības nodeva par pašvaldību simbolikas izmantošanu

9.5.1.9.

50,00

Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu

9.5.2.1.

3500,00

Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības

9.5.2.9.

1800,00

Nodeva par kapličas izmantošanu, kapu vietām
Pārējās nodevas
Pārējās nodevas, kas iemaksātas pašvaldību budžetā
Valsts nodevu atmaksa

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS
Naudas sodi
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības

9.5.2.9.1.
9.9.0.0.
9.9.2.0.
9.9.2.0.1.

400,00

1800,00
200,00
200,00
200,00

10.0.0.0.

7900,00

10.1.0.0.

7900,00

10.1.4.0.

5700,00

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības - Administratīvais sods

10.1.4.1.

5600,00

Pārējās soda naudas

10.1.4.9.

100,00

Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu satiksmē
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldību institūcijas par pārkāpumiem ceļu satiksmē

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI
Dažādi nenodokļu ieņēmumi
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā
Maksājumi par konkursa vai izsoles nolikumu un drošības nauda

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu
pamatparāda kapitalizācijas
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas

10.1.5.0.
10.1.5.4.

2200,00
2200,00

12.0.0.0.

4000,00

12.3.0.0.

4000,00

12.3.9.0.
12.3.9.9.
12.3.9.9.2.

4000,00
4000,00
4000,00

13.0.0.0.

204695,00

13.2.0.0.

146950,00

Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas Zemes izpirkšana (ilgtermiņā)

13.2.1.1.

58550,00

Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas

13.2.2.0.

88400,00

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas

13.5.0.0.

57745,00

Ieņēmumi par telpu nomu

13.5.0.0.1.

3000,00

Sporta zāles izmantošana

13.5.0.0.2.

25000,00

Mercendarbe-noma

13.5.0.0.3.

10000,00

Autobusa (autotransporta)noma

13.5.0.0.4.

2200,00

Zemes noma

13.5.0.0.5.

4500,00

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.

6000,00

Medību tiesību noma

13.5.0.0.8.

45,00

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto
iestāžu transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām
personām un no budžeta nefinansētām iestādēm

Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim

17.0.0.0.

885,00

17.2.0.0.

885,00

18.0.0.0.

1949449,00

18.6.0.0.

1949449,00

18.6.2.0.

961272,00

Transferti no Izglītības un zinātnes ministrijas Vidusskolai, Mūzikas pamatskolai

18.6.2.0.1.

700639,00

Mērķdotācija Mūzikas skolai

18.6.2.0.2.

72879,00

Mērķdotācija Mākslas skolai

18.6.2.0.3.

19194,00

Izglītības un zinātnes ministrija - mācību literatūras iegādei

18.6.2.0.4.

14954,00

Izglītības un zinātnes ministrija - pirmskolas izglītības iestādei

18.6.2.0.7.

69296,00

Transferti no Izglītības un zinātnes ministrijas brīvpusdienām

18.6.2.0.8.

66761,00

Mērķdotācija Tautas mākslas kolektīvu vadītājiem

18.6.2.0.9.

3830,00

Labklājības ministrija asistentu pakalpojumu nodrošināšanai

18.6.2.0.11.

3215,00

Izglītības un zinātnes ministrija asistentu pakalpojumu nodrošināšanai pers.ar invaliditāti

18.6.2.0.15.

674,00

Mērķdotācija audžuģimenei no Labklājības min. finan. MK not.1036

18.6.2.0.24.

5000,00

Kultūras ministrijas finansējums programmai "LATVIJAS SKOLAS SOMA"

18.6.2.0.26.

4830,00

18.6.3.0.

407032,00

Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām

18.6.3.0.21.

145,00

PROJEKTI 2018

18.6.3.0.22.

30000,00

Pasākums"Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās"

18.6.3.0.23.

680,00

Projekts "Vārpu ceļš"

18.6.3.0.26.

216000,00

Projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana SAC Baldone"

18.6.3.0.27.

157500,00

Projekts "Jauniešu centra projekti"

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

18.6.3.0.34.

2707,00

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

18.6.4.0.

433321,00

Pašvaldību budžetā saņemtā speciālā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda

18.6.4.0.1.

147824,00

PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām

19.0.0.0.

145000,00

19.2.0.0.

145000,00

No citām pašvaldībām izglītībai

19.2.0.0.1.

80000,00

No citām pašvaldībām sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai

19.2.0.0.2.

65000,00

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

21.0.0.0.

169400,00

21.3.0.0.

168400,00

21.3.5.0.

32000,00

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem Mūzikas skolai

21.3.5.9.1.

17000,00

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem Mākslas skolai

21.3.5.9.2.

15000,00

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

21.3.7.0.
21.3.7.9.
21.3.9.0.

350,00
350,00
136050,00

Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs

21.3.9.1.

100000,00

Ieņēmumi par biļešu realizāciju

21.3.9.3.

2500,00

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem

21.3.9.4.

26900,00

Ieņēmumi par elektrību( par faktiski samaksāto LATVENERGO)

21.3.9.4.1.

25000,00

Ieņēmumi par apkuri

21.3.9.4.3.

1900,00

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Ieņēmumi par laulību ceremoniju

21.3.9.9.
21.3.9.9.1.

6650,00
1550,00

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.

1000,00

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

21.4.9.0.
21.4.9.9.

1000,00
1000,00

Pielikums Nr.2
Baldones novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.2

PAMATBUDŽETA IZDEVUMU TĀME 2019. gadam

Budžeta veids Pamatbudžets
KOPSAVILKUMS

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju
kodi

Apstiprināts 2019.
gadam
EUR

8665450,00

II IZDEVUMI - kopā
1

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

Preces un pakalpojumi

2

3

1000

4177157,00

1100

3266163,00

1200

910994,00

2000

1902317,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni

2100

8365,00

Pakalpojumi

2200

1326990,00

2300

560592,00

Izdevumi periodikas iegādei

2400

3020,00

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

2500

3350,00

3000

68655,00

3200

68655,00

5000

2097511,00

Nemateriālie ieguldījumi

5100

1350,00

Pamatlīdzekļi

5200

2096161,00

6000

264940,00

Pensijas un sociālie pabalsti naudā

6200

50035,00

Sociālie pabalsti natūrā

6300

20800,00

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

6400

194105,00

7000

154870,00

7200

154870,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā
5000

Subsīdijas un dotācijas
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot
lauksaimniecības ražošanu

Pamatkapitāla veidošana

Sociālie pabalsti

Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti

3.pielikums
Baldones novada
pašvaldības
saistošajiem
noteikumiem Nr.2
01.000

Vispārējie valdības dienesti

EUR 498910.00

Atalgojums
1100
- EUR
326265.00
Darba devēja VSAOI
1200
- EUR
90335.00
Komandējumi un dienesta braucieni
2100
- EUR
2480.00
Pakalpojumi
2200
- EUR
56170.00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
2300
- EUR
18510.00
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
2500 EUR
150.00
Procentu izdevumi
4000 EUR
100.00
Pamatlīdzekļi
5200
- EUR
5000.00
Kopā 01.000
- EUR 498910.00
03.000 Sabiedriskās kārtība un drošība

EUR 168000.00

Atalgojums
1100
- EUR
93065.00
Darba devēja VSAOI
1200
- EUR
51375.00
Pakalpojumi
2200
- EUR
14210.00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
2300
- EUR
8300.00
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
2500 EUR
Pamatlīdzekļi
5200
- EUR
1000.00
Kopā
03.000
- EUR 168000.00
05.000 Vides aizsardzība-atkritumu apsaimniekošana
Atalgojums
1100
Darba devēja VSAOI
1200
Pakalpojumi
2200
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
2300
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
5200
Kopā

50.00

EUR 980320.00

EUR
287725.00
- EUR
85215.00
EUR
155280.00
- EUR
5100 - EUR

05.000

126910.00
EUR
250.00
324940.00

EUR 980320.00

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

EUR 1865410.00

Atalgojums
1100
Darba devēja VSAOI
1200
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
2200 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
2300

48365.00

EUR
276350.00
- EUR
77580.00
2100
- EUR
2280.00
EUR
476895.00
-

EUR

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
2500 EUR
3150.00
Subsīdijas un dotācijas
3000 EUR
63000.00
Nemateriālie ieguldījumi
5100 EUR
250.00
Pamatlīdzekļi
5200 - EUR
915395.00
Sociālie pabalsti
6000
- EUR
1480.00
Nemateriālie ieguldījumi
5100 EUR 50.00
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti citām pašvaldībām
7200 - EUR
645.00
Kopā 06.000
EUR 1865410.00

08.210

Bibliotēkas

EUR 83045.00

Atalgojums
1100
- EUR
44585.00
Darba devēja VSAOI
1200
- EUR
12790.00
Komandējumi un dienesta braucieni
2100
- EUR
80.00
Pakalpojumi
2200
- EUR
9340.00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
2300
- EUR
3085.00
Izdevumi periodikas iegādei
2400
- EUR
1800.00
Pamatlīdzekļi
5200
- EUR
10475.00
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti citām pašvaldībām
7200
- EUR
890.00
Kopā 08.210
EUR 83045.00
08.220

Muzeji un izstādes

Atalgojums
1100
Darba devēja VSAOI
1200
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
2200
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
2300
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
5200
Kopā

08.220

EUR 27055.00
EUR
14800.00
- EUR
4240.00
2100
- EUR
20.00
EUR
2445.00
- EUR
3750.00
5100 EUR
EUR
1800.00

10.00

EUR 27055.00

08.600 Pārējie citur neklasificētie sporta, atpūtas, kultūras
pakalpojumi
EUR 506030.00
Atalgojums
1100
Darba devēja VSAOI
1200
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
2200
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
2300
Subsīdijas un dotācijas
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
5200
Sociālie pabalsti

EUR
216172.00
- EUR
59023.00
2100
- EUR
650.00
EUR
71455.00
- EUR
3000 5100 - EUR
6000 -

48905.00
EUR
4655.00
EUR 17.00
98170.00
EUR
7000.00

Kopā

08.620

09.000

Izglītība (kopā)

EUR 506030.00

EUR 3933369.00

Atalgojums
1100 - EUR
1769228.00
Darba devēja VSAOI
1200
- EUR
464957.00
Komandējumi un dienesta braucieni 2100
- EUR
2555.00
Pakalpojumi
2200
- EUR
485668.00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
2300
- EUR
231037.00
Izdevumi periodikas iegādei
2400
- EUR
920.00
Subsīdijas un dotācijas
3000 EUR
1000.00
Nemateriālie ieguldījumi
5100 EUR
600.00
Pamatlīdzekļi
5200 - EUR
738231.00
Sociālie pabalsti
6000 - EUR
92435.00
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti citām pašvaldībām
7200
- EUR
146738.00
Kopā 09.000
EUR 3933369.00
t.sk.
09.100

Pirmsskolas izglītības iestāde "Vāverīte”

EUR 886385.00

Atalgojums
1100
- EUR
507150.00
Darba devēja VSAOI
1200
- EUR
131350.00
Komandējumi un dienesta braucieni
2100
- EUR
110.00
Pakalpojumi
2200
- EUR
196654.00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
2300
- EUR
29741.00
Izdevumi periodikas iegādei
2400
- EUR
330.00
Pamatlīdzekļi
5200
- EUR
21050.00
Kopā 09.100
EUR 886385.00

09.219

Vidusskola

EUR

692550.00

Atalgojums
1100
- EUR
193430.00
Darba devēja VSAOI
1200
- EUR
57990.00
Komandējumi un dienesta braucieni
2100
- EUR
50.00
Pakalpojumi
2200
- EUR
142534.00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
2300 EUR 120516.00
Izdevumi periodikas iegādei
2400
- EUR
200.00
Pamatlīdzekļi
5200 - EUR
97592.00
Sociālie pabalsti
6000 - EUR
68500.00
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti citām pašvaldībām
7200
- EUR
11738.00
Kopā 09.210
EUR 692550.00
09.210 Mūzikas pamatskola

EUR

684735.00

Atalgojums
1100
- EUR
147656.00
Darba devēja VSAOI
1200
- EUR
42270.00
Komandējumi un dienesta braucieni
2100
- EUR
120.00
Pakalpojumi
2200
- EUR
35860.00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
2300
- EUR
24750.00
Izdevumi periodikas iegādei
2400
- EUR
350.00
Pamatlīdzekļi
5200 - EUR
414929.00
Sociālie pabalsti
6000 - EUR
18800.00
Kopā 09.210
EUR 684735.00
09.510 Mākslas skola
Atalgojums
1100
Darba devēja VSAOI
1200
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
2200
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
2300
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
5200
Kopā 09.510

EUR

EUR
69860.00
- EUR
20515.00
2100
- EUR
1225.00
EUR
9605.00
- EUR
17045.00
5100 EUR 600.00
EUR
97730.00
EUR 216580.00

09.510 Sporta komplekss
Atalgojums
1100
Darba devēja VSAOI
1200
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
2200
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
2300
Subsīdijas un dotācijas
Pamatlīdzekļi
5200
Sociālie pabalsti
Kopā 09.510

EUR 335220.00
EUR
86820.00
- EUR
24305.00
2100
- EUR
1000.00
EUR
84015.00
- EUR
26150.00
3000 EUR
1000.00
EUR
106930.00
6000 - EUR
5000.00
EUR
335220.00

09.820 Pārējie izglītības pakalpojumi

EUR

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti citām pašvaldībām
7200

-

EUR

09.510 Bērnu pēcpusdienas centrs “Baltais ērglis”
Atalgojums
1100
Darba devēja VSAOI
1200
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
2200
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
2300
Izdevumi periodikas iegādei

216580.00

135000.00

135000.00
EUR

67350.00

EUR
43180.00
- EUR
12470.00
2100
- EUR
30.00
EUR
5090.00
-

EUR
2400 -

6540.00
EUR

40.00

Kopā

09.510

EUR

67350.00

09.510 Baldones novada jauniešu centrs
Atalgojums
1100
Darba devēja VSAOI
1200
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
2200
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
2300
Kopā 09.510
10.400

EUR

26080.00

EUR
10345.00
- EUR
2820.00
2100
- EUR
20.00
EUR
11430.00
- EUR
1465.00
EUR 26080.00

Pārējā sociālās aizsardzības pārraudzība

EUR

34430.00

Atalgojums
1100
- EUR
25105.00
Darba devēja VSAOI
1200
- EUR
6875.00
Komandējumi un dienesta braucieni
2100
- EUR
50.00
Pakalpojumi
2200
- EUR
1100.00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
2300
- EUR
850.00
Pamatlīdzekļi
5200
- EUR
450.00
Kopā 10.400
EUR 34430.00
10.700

Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli
atstumtām personām
EUR 603311.00
Atalgojums
1100
- EUR
237973.00
Darba devēja VSAOI
1200
- EUR
65479.00
Komandējumi un dienesta braucieni
2100
- EUR
300.00
Pakalpojumi
2200
- EUR
55527.00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
2300
- EUR
71710.00
Izdevumi periodikas iegādei
2400 EUR
300.00
Nemateriālie ieguldījumi
5100 EUR 250.00
Pamatlīdzekļi
5200
- EUR
1150.00
Pensijas un sociālie pabalsti naudā
6200
- EUR
47800.00
Sociālie pabalsti natūrā
6300 EUR 20800.00
Pārējie maksājumi un kompensācijas iedzīvotājiem 6400
- EUR 95425.00
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu
transferti
7200 - EUR
6597.00
Kopā 10.700
EUR 603311.00
Domes priekšsēdētājs

R.Audzers

4.pielikums
Baldones
novada pašvaldības
saistošajiem
noteikumiem Nr.2

Līguma Nr.

Nosaukums

Gadā

P-360/2018
P-242/2017
P-448/2014
PL-29/2013
P-221/2018
P-310/2006

Teritorijas Klapukrogā publiskās infrastruktūras attīstība
Baldones vidusskolas stadiona būvniecība
PII Vāverīte rekonstrukcija
Līdzfinansējums Kohēzijas fondam
Vidusskolas rekonstrukcija III kārta
Vidusskolas sporta zāles pabeigšanai

16343
97080
46898
73626
24593
258540

5.pielikums
Baldones
novada pašvaldības
saistošajiem
noteikumiem Nr.2
Baldones novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi
Ieņēmumi kopā

EUR 118778.00

Dabas resursu nodoklis EUR
Autoceļu fonds

6500.00

EUR 112278.00
6.pielikums
Baldones
novada pašvaldības
saistošajiem
noteikumiem Nr.2

Baldones novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi
Izdevumi kopā

EUR 135560.00

Pārējā citur neklasificētā
vides aizsardzība

EUR

Autotransports

EUR 126164.00

9396.00

7.pielikums
Baldones
novada pašvaldības
saistošajiem
noteikumiem Nr.2
Izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas

EUR 135560.00

Atalgojums
1100
- EUR 4700.00
Darba devēja VSAOI
1200
- EUR 1132.00
Pakalpojumi
2200
- EUR 104416.00
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs
2300
- EUR 25312.00

8.pielikums
Baldones
novada pašvaldības
saistošajiem
noteikumiem Nr.2
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 16 782.00
t.sk. dabas resursu nodoklis
EUR 2896.00
autoceļu fonds
EUR 13886.00

9.pielikums
Baldones novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.2
Sastādīts, pamatojoties uz 2008.gada 11.marta
MK Noteikumu Nr. 173 V nodaļas 24.punktu.

Baldones novada pašvaldības speciālā budžeta - pašvaldības ceļu (autoceļu un ielu)
fonda izlietošanas vidējā termiņa programma 2019.-2021.gadiem.
Saskaņā ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas nodaļā 2016.gada novembrī reģistrētajiem
Baldones novada pašvaldības autoceļu un ielu sarakstiem, pašvaldības ceļu tīkls sastāda:
1) autoceļu kopgarums - kopā: 76,07 km, t.sk.:
- ar melno segumu: 4,51 km,
- ar šķembu segumu: 2,72 km,
- ar grants/šķembu vai šķembu segumu: 39,67 km,
- bez seguma: 31,89km;
2) ielu kopgarums - kopā: 39,907 km, t.sk.:
- ar melno segumu: 7,259 km,
- ar grants/šķembu vai šķembu segumu: 25,012 km,
- bez seguma: 7,636 km;
3) tiltu kopgarums: 12,2 t.m. (1 gab.).;
Slēgtā ūdens atvadi (lietus kanalizācijas tīkli) Baldones pilsētas ielās: 295 t.m.
Ceļu (autoceļu un ielu) speciālā budžeta izlietošanas vidējā termiņa programma sastādīta,
pamatojoties uz Baldones novada pašvaldības Pilsētas un ceļu uzturēšanas dienesta iesniegto
no valsts autoceļu fonda apakšprogrammas pašvaldībai paredzēto līdzekļu (mērķdotācijas)
izlietojuma programmu 2019. - 2021.gadā, nosakot prioritātes un ceļu fonda finanšu līdzekļu
sadali starp tām.
Pašvaldībai kopš deviņdesmito gadu vidus regulāri nepietiekami izdalītās mērķdotācijas
apjoma ietvaros Baldones novada pašvaldība ceļu ikdienas uzturēšanas darbu kompleksu un
tehniskā stāvokļa nodrošināšanu nevar veikt atbilstoši visām normatīvajām prasībām.
Programmas pamatmērķis piešķirto līdzekļu ietvaros ir:
1) uzturēt novada teritorijā reģistrētos pašvaldības autoceļus un ielas;
2) padarīt tos izbraucamus visu gadu;
3) iespēju robežās pārtraukt līdzekļu trūkuma dēļ notiekošo brauktuvju sabrukšanas procesu
ceļos atkarībā no autotransporta kustības intensitātes un ceļos vai to posmos, kuri ir
ietverti skolēnu autobusu kustības maršrutos, sakārtojot ceļu zemju nodalījuma joslas un
brauktuvju segumus un atjaunojot virsūdeņu novadsistēmas:
- ceļu zemju nodalījuma joslās nomaļu attīrīšana no koku, krūmu un grunts apauguma,
-ūdens uztvērējgrāvju atjaunošana vai izveidošana gar brauktuvju malām,
-brauktuvju pamatnes remonts vietās, kurās ceļu veidošanas laikā nav izveidota
brauktuves pamatnes salizturīgā (smilts) kārta (piem., grants/šķembu segums
izveidots uz māla pamatnes) un vietās, kurās ceļa brauktuve ir zaudējusi savu
nestspēju,
-ceļu brauktuvju grants/šķembu seguma planējamās virskārtas atjaunošana vai
papildināšana,
-ceļu brauktuvju šķērsprofilu izveidošana, nodrošinot netraucētu virsūdeņu
novadīšanu;
4) atsevišķiem ceļiem vai to posmiem veikt brauktuvju virsmas dubulto apstrādi ar
bitumena emulsiju un sīkšķembām;

5) veikt avārijas situāciju novēršanas darbus.
(Skatīt Pielikums Nr.1).
Nr.
Izdevumu veids
2019.gads 2020.gads 2021.gads
p. k.
1. Autoceļu un ielu uzturēšanas darbi, t.sk. ar uzturēšanas 112144,00 79658,00
78658,00
darbu veikšanu saistīto darbinieku atlīdzība.
2. Autoceļu un ielu būvniecība, t.sk. atjaunošana,
14000,00
32600,00
33600,00
pārbūve, nojaukšana, projektēšana, būvuzraudzība un
autoruzraudzība.
3. Pārējie izdevumi ( bankas konta apkalpošanas
20,00
20,00
20,00
izmaksas).
Kopā: 126164,00 112278,00 112278,00
Vidējā termiņa programma ir precizējama ik gadu, atbilstoši faktiski pieejamam
finansējumam kārtējā gadā.

Pielikums
Baldones novada domes
2019.gada 26.februāra
sēdes lēmumam Nr. 17. (Prot. Nr. 3)
Paskaidrojuma raksts Baldones novada pašvaldības 2019.gada 26.februāra saistošajiem
noteikumiem Nr. 2 “Baldones novada pašvaldības 2019.gada
pamatbudžets un speciālais budžets”
Pašvaldības budžets
Baldones novada pašvaldības budžeta 2019.gadam prioritātes ir:
1. Būtiski pilnveidot Baldones pilsētas un novada ceļu infrastruktūru;
2. Piesaistīt 50% finansējuma atbalstu no Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta, lai
veiktu ielu apgaismojuma modernizēšanu, mazinot elektrības izdevumus pašvaldībai;
3. Atbalstīt Baldones novada iedzīvotājus ES fondu piesaistē daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju siltināšanai;
4. Nodrošinātu modernas telpas gan izglītības procesam, gan kultūras pasākumiem
novadā, sakārtojot Kultūras namu un uzsākt Kultūras centra būvprojekta izstrādi;
5. Ieviest finansiālu atbalstu senioriem ar ierobežotiem ienākumiem medicīnisko
izdevumu segšanai;

Baldones novada pašvaldības budžets 2019.gadam izstrādāts, ievērojot likumu “Par
pašvaldībām”, “Par pašvaldību budžetiem”, “Budžeta un finanšu vadību” un 2018.gada
18.decembra Finanšu ministrijas rīkojumu “Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam”, kā arī
citu normatīvo aktu prasības.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācija
ir norādīta 2019.gada 26.februāra Baldones novada domes saistošo noteikumu Nr.2 „Par
Baldones novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” 1. un 2.pielikumā.

Ieņēmumi
Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2019.gada 1.janvāri bija 875 345 euro.
Pamatbudžeta kopējie ieņēmumi ir 8 052 145 euro (t.sk. ieņēmumi - 6 757 410 euro un
plānotais aizņēmums Valsts kasē - 1 294 735 euro).
Nodokļu ieņēmumi
Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma un
nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumi. Tie šajā gadā kopā plānoti 4 263781 euro, tas ir 63 %
no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti 3 897 523 euro apmērā. Tie veido
57,68 % ieņēmumiem.
Nekustamā īpašuma nodoklis ir otrs svarīgākais ieņēmumu avots Baldones novada
pašvaldības pamatbudžetā. To 2019.gadā plānots iekasēt 366 258 euro apmērā, kas veido 5,42
% no ieņēmumiem.

Plānotie ieņēmumi 2019.gadam

Pārējos ieņēmumus veido valsts mērķdotācijas izglītībai, kultūrai un sociālajai
aizsardzībai, kā arī 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 kopā plānoti 2 094 449 euro, kas ir 31
% no kopējiem ieņēmumiem.
2019.gadā Baldones novada pašvaldības budžetā plānots saņemt dotāciju no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda – 581 145 euro apmērā. Tas ir par 404 791 euro jeb 53.4 % vairāk
nekā iepriekšējā gada faktiskā izpilde un veido 8.84 % no pašvaldības ieņēmumiem.
Nenodokļu ieņēmumus 24 200 euro apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas
sodi un sankcijas un veido 0,36 % no pašvaldības ieņēmumiem.

Izdevumi
Baldones novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta izdevumi plānoti 8 665 450
euro apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).
Lielākais izdevumu apjoms 2019.gadā ir izglītībai – 3 933 369 euro jeb 45.39 % no
kopējiem izdevumiem. Pārējie izdevumi tiek sadalīti šādām jomām: teritoriju un mājokļu

apsaimniekošanai – 1 865 410 euro jeb 21.53 %, kultūrai un sportam – 616 130 euro jeb
7.11 %, vides aizsardzībai un atkritumu apsaimniekošanai – 980 320 euro jeb 11.31 %,
sociālajai aizsardzībai – 603 311 euro jeb 6.96 %, vispārējiem valdības dienestiem –
498 910 euro jeb 5.76 % un sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumiem – 168 000
euro jeb 1.94 % no kopējiem izdevumiem.
Plānotie izdevumi 2019.gadam

Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti 498 910 euro apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības
nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:
 domes pārvaldei 440 960 euro;
 aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei 8500 euro;
 deputātu atlīdzībai 29 850 euro;
 domes komisiju un darba grupu locekļi, kas nav domes deputāti un pašvaldības
darbinieki, atalgojumam 1 300 euro;
 pārējiem komisijas locekļiem 8 700 euro.
Pašvaldības darbiniekiem darba alga ir paaugstināta vidēji par 4%, izņemot
struktūrvienību vadītājiem, kuriem darba algas paaugstinājums bija 2018. gadā.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Izdevumi plānoti 168 000 euro apmērā Baldones novada pašvaldības policijas darbības
nodrošināšanai, uzturot 4 patruļas grupas 24 stundu darba režīmā, nodrošinot pastāvīgu
informācijas pieņemšanu no iedzīvotājiem, profilaktisko darbu ar nepilngadīgām personām un
izbraukumus uz pārkāpumu vietu. Paredzēts pilnveidot materiāltehnisko nodrošinājumu.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti 1 865 410 euro apmērā.
Pašvaldības prioritāte ir novada infrastruktūras attīstība un uzlabošana, t.sk., lielākie
pašvaldības finansētie investīciju projekti 2019.gadā:
 Vārpu ceļa rekonstrukcija 2,8 km garumā par kopējo summu – 423 145 euro, piesaistot
ELFLA līdzekļus (piešķirtā kvota novadam – 270 000 euro).
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām Pilsētvides tehnoloģijām
Baldones novadā Nr.EKII-3/18 (esošā ielu apgaismojuma nomaiņa uz LED lampām 34
ielām pilsētā) - 311 585 euro, piesaistot VARAM izsludināto EKII projekta
līdzmaksājumu.
 Ielu apgaismojuma izbūves darbi Vanagkalnu ielā 45400 euro.
 Atbalsts Baldones iedzīvotājiem energoefektivitātes pasākumu īstenošanai – 63000 euro.
 Plānots piešķirt SIA “BŪKS” pašvaldības dzīvojamā fonda remontdarbu veikšanai 12
840 euro.
 Īstenot Baldones novada tirgus laukuma labiekārtošanas projektu (kas ietver asfalta
seguma atjaunošanu, atkritumu konteineru nojumes izgatavošanu un uzstādīšanu,
publisko tualešu uzstādīšanu, elektrības pieslēguma vietas un ūdens ņemšanas vietu
izbūvi), lai piesaistītu ELFLA līdzekļus. Budžetā paredzēts sākotnējais finansējums
103 088 euro apmērā.
Vides aizsardzība
Izdevumi plānoti 980 320 euro apmērā.
Plānots uzlabot ceļa infrastruktūru:
 Dubultās kārtas virsmas apstrāde Zeltkalnu, Ciršu, Sporta ielā un ciematā Sūnupes 400 m,
kā arī grants seguma uzbērums un virsmas apstrāde ar pretputekļu līdzekli Ziemeļu ceļam
1,6 km posmā par kopējo summu 93 370 euro.
 Ķekaviņas upes caurtekas remontam un gājēju ietves izveidei Zīļu ielā 259 740 euro.
Kultūra
Izdevumi plānoti 616 130 euro apmērā, t.sk., Baldones estrādes infrastruktūras
atjaunošanai (solu atjaunošanai, elektroapgādes sistēmas remontam) un 2 m augsta žoga
izbūvei ir paredzēti 24 000 euro.
Izglītība
Izdevumi plānoti 3 933 369 euro apmērā, t.sk. šādiem investīciju projektiem:







Uzsākt Baldones Kultūras nama Baldones mūzikas skolas vajadzībām Iecavas ielā 2
pārbūvi, paredzot 2019.gada budžetā 400 000 euro, lai uzsāktu apvienotus ēkas projekta
un būvniecības darbus. Plānots, ka projekta rezultātā tiks nodrošinātas ērtas un modernas
telpas izglītības procesam, mēģinājumiem un kultūras pasākumiem.
Baldones vidusskolas tiks modernizēta datorklase un iekārtota LEGO klase, ka arī veikta
skolas telpu pārbūve un kāpņu telpu remonts;.
PII “Vāverīte” vienas grupiņas telpu remontam paredzēti 75 000 euro, bruģētās ietves
izveidei 4000 euro.
Mākslas skolas telpu izbūve vecajā skolas korpusā paredzēt 85 730 euro.
Mūzikas skolas katlu mājas piebūves fasādes remontam 6 500 euro un grīdas seguma
maiņai 4 000 euro.
Sociālā aizsardzība
Sociālās aizsardzības budžets plānots 603 311 euro.





Ar 2019.gadu tiek ieviests jauns atbalsts senioriem medicīnas izdevumu segšanai līdz 100
euro, kuriem vecuma pensijas apmērs kopā ar piemaksu pie pensijas ir līdz 300 euro
mēnesī. Dažādu veidu pabalstiem kopumā tiks novirzīti 150 645 euro,
Sociālā aprūpes centra "Baldone'' energoefektivitātes paaugstināšana (fasādes
siltināšana, logu un durvju maiņa, bēniņu un pagraba siltināšana, kā arī lietus notekūdens
sistēmas atjaunošana) - 258 462 euro.
Plānots atbalsts dalībai nodarbinātības pasākumam vasaras brīvlaikā 4000 euro.

Speciālais budžets
Speciālo budžetu 2019.gadā veido ieņēmumi 118778 euro apmērā, t.sk., dabas resursu
nodoklis 6500 euro, autoceļu fonds 112 278 euro; un izdevumi 135560 euro apmērā, t.sk., no
autoceļu fonda līdzekļiem 126 164 euro.
Lielākā daļa izdevumu ir paredzēta pašvaldības ceļu infrastruktūras ikdienas
uzturēšanas darbiem, kā arī 41 000 euro ir paredzēti ielu apgaismojuma nodrošināšanai un
38000 euro Ceriņu, Līvānu un Mārsila ielas dubultās virsmas apstrādei. Plānoti līdzekļi
būvprojekta izstrādei Ziemeļu ceļa tilta pār Ķekavas upei 6000 euro un Ziemeļu ceļa brauktuves
seguma un virsūdens sistēmas projekta izstrādei 8000 euro.
Tiek plānots, ka Dabas resursu nodokli pilnībā izlietos izdevumiem par atkritumu
savākšanu apmaksai.
















Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem 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, veicinātu nākotnes specializāciju IT tehnoloģiju jomā. Tas nodrošinātu
vidusskolēnu skaita pieaugumu. Iekārtot ar modernām tehnoloģijām aprīkotus kabinetus
un pabeigt vidusskolas kapitālo remontu.
Licencēt un akreditēt profesionālās ievirzes sporta programmas, lai nodrošinātu Baldones
sporta kompleksa sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Pabeigt PII “Vāverīte” telpu kapitālo remontu un rotaļu laukumu labiekārtošanu.
Pabeigt Baldones Kultūras nama Baldones mūzikas skolas vajadzībām 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 tā akreditāciju.
Izstrādāt uzņēmējdarbības atbalsta pasākumu programmu un nodrošināt programmas
īstenošanai nepieciešamā finansējuma plānošanu pašvaldības budžetā.
Turpināt finansēšanas programmu daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektu īstenošanā.
Turpināt ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošanu (dubultās virsmas apstrāde Skolas,
Kastaņu, Parka, Pasta un Dārza ielā, Liepu alejā), ielu apgaismojuma tīklu paplašināšanu,
nepieciešamības gadījumā piesaistot alternatīvus finanšu resursus (ES struktūrfondi,
aizņēmums u.c.).
Gājēju celiņa izveide Vanagkalnu ielas posmā no Jakaru ielas līdz Dīķu ielai. Pagarināt
gājēju celiņa izveidi Iecavas ielā līdz Vanagkalnu ielai.
Uzsākt Kultūras centra rekonstrukciju.
Turpināt sociālā aprūpes centra rekonstrukciju un attīstību.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
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 (258 540 euro) un procentu maksājumiem (8500
euro). Uz 2019.gada 1.janvāri pašvaldības kredītsaistību apjoms ir 3 703 994 euro, t.sk.,
pašvaldības aizņēmumi par kopējo summu 3 674 224 euro apmērā un galvojumi (studentu
kredītiem) par kopējo summu 29 770 euro apmērā. Saistību apjoms no plānotajiem
pamatbudžeta ieņēmumiem 2018.gada 31.decembrī veido 5% (no pieļaujamajiem 20%).
Lai rastu finansējumu četru projektu īstenošanai (Vārpu ceļa rekonstrukcija 401 340
euro; Baldones Kultūras namam 400 000 euro; Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar
viedajām Pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā 311 585 euro; Ķekaviņas upes caurtekas
remontam un gājēju ietves izveidei Zīļu ielā 181 810 euro), ir ieplānots aizņēmums Valsts kasē
1 294 735 euro apmērā.
Cita informācija, kuru pašvaldības dome atzīst par nepieciešamu
Viens no būtiskākajiem investīciju projektiem, ko plānots turpināt 2019.gadā, ir SIA
“BŪKS” realizējamais projekts “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts
Baldones pilsētā”. Projekta mērķis ir attīstīt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
izmantošanu, uzlabot pieejamību un kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot
vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju Baldones novada ūdenssaimniecības
aglomerācijas zonā un veicināt ES direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā. 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.
2019.gada budžets ne tikai veicinās iepriekšējos gados sākto pašvaldības aktivitāšu
turpināšanu, bet aizsāks jaunus projektus novada tālākai ekonomiskajai attīstībai un
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, piesaistot lielus ES fondu līdzekļus.
Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Domes priekšsēdētājs

R.Audzers

