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

Baldones novadā
APSTIPRINĀTS
ar Baldones novada
domes 2020.gada 28.janvāra
lēmumu Nr.34, (protokols Nr.1)
Saistošie noteikumi Nr.1

Baldones novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžets
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 6 659 114.00 EUR (1. pielikums).
1.2. izdevumus 7 668 629.00 EUR (2. pielikums pamatbudžeta izdevumi atbilstoši
ekonomiskās klasifikācijas kodiem; 3.pielikums pamatbudžeta izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām).
1.3. finansēšanas daļu: 1 009 515.00 EUR ( 4.pielikums)
1.3.1. līdzekļu atlikumu uz 2019.gada 1.janvāri 1 425 265.00 EUR
1.3.2. līdzekļu atlikumu gada beigās 30 000.00 EUR
1.3.3. aizdevumu pamatsummas atmaksai paredzētos līdzekļus 385 750.00 EUR
2. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības aizņēmumu apmēru kārtējā gadā un turpmākajos
trijos gados. ( 5 pielikums)
3. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības ceļu (autoceļu un ielu) fonda izlietošanas vidējā
termiņa programma 2020.-2022.gadiem. ( 6.pielikums)
4. Apstiprināt Baldones novada pašvaldības ziedojumu-dāvinājumu līdzekļu atlikumu uz 2020.
gada 1.janvāri 2255.00 EUR.
Domes priekšsēdētājs

R.Audzers

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

PAMATBUDŽETS
IEŅĒMUMU TĀME 2020. gadam

Budžeta veids Pamatbudžets
KOPSAVILKUMS

Rādītāju nosaukumi

Budžeta
kategoriju kodi

Apstiprināts 2020.
gadam
EUR

I IEŅĒMUMI - kopā
1

IENĀKUMA NODOKĻI
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

6659114,00
2

3

1.0.0.0.

4087592,00

1.1.0.0.

4087592,00

1.1.1.0.

4087592,00

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

1.1.1.1.

65993,00

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

1.1.1.2.

4021599,00

ĪPAŠUMA NODOKĻI
Nekustamā īpašuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

4.0.0.0.

359737,00

4.1.0.0.

359737,00

4.1.1.0.

267178,00

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

4.1.1.1.

227178,00

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.

5000,00
45689,00

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi

4.1.2.1.

44189,00

Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem

4.1.2.2.

1000,00

Nokavējuma nauda par nekustamā īpašuma nodokli par ēkām

4.1.2.2.1.

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem

4.1.3.0.

500,00
46870,00

Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

4.1.3.1.

39870,00

Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem

4.1.3.2.

5500,00

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.

12900,00

9.4.0.0.

1450,00

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.

800,00

Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā

9.4.9.0.

350,00

Nodeva par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra

9.4.9.0.1.

200,00

Nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju

9.4.9.0.2.

150,00

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

9.5.0.0.
9.5.1.1.

11350,00
400,00

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.

5000,00

Pašvaldības nodeva par dzīvnieku turēšanu

9.5.1.5.

50,00

Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās

9.5.1.7.

150,00

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.

4500,00

Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības

9.5.2.9.

1000,00

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.

1000,00
100,00
100,00
100,00

10.0.0.0.

5100,00

10.1.0.0.

5100,00

10.1.4.0.

4300,00

Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības - Administratīvais sods

10.1.4.1.

4200,00

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.

800,00
800,00

12.0.0.0.

5000,00

12.3.0.0.

5000,00

12.3.9.0.
12.3.9.9.
12.3.9.9.2.

5000,00
5000,00
5000,00

13.0.0.0.

151495,00

13.2.0.0.

88550,00

Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas

13.2.1.0.

10000,00

Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas Zemes izpirkšana (ilgtermiņā)

13.2.1.1.

58550,00

Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas

13.2.2.0.

20000,00

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas

13.5.0.0.

62945,00

Ieņēmumi par telpu nomu

13.5.0.0.1.

6800,00

Sporta zāles izmantošana

13.5.0.0.2.

26000,00

Mercendarbe-noma

13.5.0.0.3.

10000,00

Autobusa (autotransporta)noma

13.5.0.0.4.

3500,00

Zemes noma

13.5.0.0.5.

5100,00

Krīga SIA- telpu un inventāra noma

13.5.0.0.6.

6400,00

Sociālā aprūpes centra "Baldone" telpu un inventāra noma

13.5.0.0.7.

5100,00

Medību tiesību noma

13.5.0.0.8.

45,00

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

18.0.0.0.

1704340,00

18.6.0.0.

1704340,00

18.6.2.0.

953122,00

Transferti no Izglītības un zinātnes ministrijas Vidusskolai, Mūzikas pamatskolai

18.6.2.0.1.

587582,00

Mērķdotācija Mūzikas skolai

18.6.2.0.2.

139318,00

Mērķdotācija Mākslas skolai

18.6.2.0.3.

26864,00

Autoceļu fonds

18.6.2.0.6.

120514,00

Izglītības un zinātnes ministrija - pirmskolas izglītības iestādei

18.6.2.0.7.

73076,00

Mērķdotācija Tautas mākslas kolektīvu vadītājiem
Labklājības ministrija asistentu pakalpojumu nodrošināšanai

18.6.2.0.9.

3970,00

18.6.2.0.11.

1798,00

18.6.3.0.

20723,00

Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām

18.6.3.0.21.

365,00

PROJEKTI 2020

18.6.3.0.22.

19400,00

Projekts "Jauniešu centra projekti"

18.6.3.0.34.

958,00

18.6.4.0.

730495,00

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 BUDŽETU TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām

19.0.0.0.

160000,00

19.2.0.0.

160000,00

No citām pašvaldībām izglītībai

19.2.0.0.1.

90000,00

No citām pašvaldībām sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai

19.2.0.0.2.

70000,00

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

21.0.0.0.

172950,00

21.3.0.0.

171950,00

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.

400,00
400,00
139550,00

Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs

21.3.9.1.

103000,00

Ieņēmumi par biļešu realizāciju

21.3.9.3.

3000,00

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

21.3.9.9.

6650,00

Ieņēmumi par laulību ceremoniju

21.3.9.9.1.

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.1
PAMATBUDŽETS
IZDEVUMU TĀME 2020. gadam

Budžeta veids Pamatbudžets
KOPSAVILKUMS

Rādītāju nosaukumi

Budžeta
kategoriju kodi

Apstiprināts 2020.
gadam
EUR

II IZDEVUMI - kopā

7668629,00

1

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

Preces un pakalpojumi

2

3

1000

4522045,00

1100

3545404,00

1200

976641,00

2000

1778083,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni

2100

7110,00

Pakalpojumi

2200

1124380,00

2300

640753,00

Izdevumi periodikas iegādei

2400

2840,00

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

2500

3000,00

3000

18315,00

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

3200

18315,00

5000

886301,00

Nemateriālie ieguldījumi

5100

1880,00

Pamatlīdzekļi

5200

884421,00

6000

289035,00

Pensijas un sociālie pabalsti naudā

6200

58050,00

Sociālie pabalsti natūrā

6300

22600,00

Pamatkapitāla veidošana

Sociālie pabalsti

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

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

6400

208385,00

7000

174850,00

7200

174850,00

3.pielikums
Baldones novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.1
01.000 Vispārējie valdības dienesti

EUR 491010.00

Atalgojums

1100

-

EUR

317770.00

Darba devēja VSAOI

1200

-

EUR

88470.00

Komandējumi un dienesta braucieni

2100

-

EUR

3290.00

Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,

2200

-

EUR

64840.00

biroja preces un inventārs

2300

-

EUR

12870.00

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

2500 -

EUR

150.00

Nemateriālie ieguldījumi

5100 -

EUR

520.00

Pamatlīdzekļi

5200

EUR

3100.00

Kopā 01.000

- EUR

-

491010.00

03.000 Sabiedriskās kārtība un drošība

EUR 180120.00

Atalgojums

1100

-

EUR

100920.00

Darba devēja VSAOI

1200

-

EUR

53630.00

Pakalpojumi

2200

-

EUR

12720.00

biroja preces un inventārs

2300

-

EUR

12300.00

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

2500 -

EUR

50.00

Pamatlīdzekļi
Kopā 03.000

5200

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,

04.510

-

Autotransports

EUR
500.00
EUR 180120.00

EUR 147458.00

Atalgojums

1100

-

EUR

4000.00

Darba devēja VSAOI

1200

-

EUR

965.00

Pakalpojumi

2200

-

EUR

91865.00

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs

2300

-

Kopā 04.510

EUR

50628.00

EUR

147458.00

05.000 Vides aizsardzība-atkritumu apsaimniekošana

EUR 776570.00

Atalgojums

1100

-

EUR

329590.00

Darba devēja VSAOI

1200

-

EUR

93100.00

Pakalpojumi

2200

-

EUR

103960.00

biroja preces un inventārs

2300

-

EUR

148500.00

Nemateriālie ieguldījumi

5100 -

EUR

270.00

Pamatlīdzekļi

5200

EUR

101150.00

Kopā 05.000

EUR

776570.00

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

EUR 782257.00

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,

-

Atalgojums

1100

-

EUR

279685.00

Darba devēja VSAOI

1200

-

EUR

79186.00

Komandējumi un dienesta braucieni

2100

-

EUR

210.00

Pakalpojumi

2200

-

EUR

223320.00

-

EUR

57825.00

EUR

2800.00

EUR

9320.00

EUR

520.00

EUR

127251.00

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs

2300

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

2500 -

Subsīdijas un dotācijas

3000

Nemateriālie ieguldījumi

5100 -

Pamatlīdzekļi

5200

-

-

Sociālie pabalsti

6000

-

EUR

1430.00

7200

-

EUR

710.00

Kopā 06.000

EUR

782257.00

08.000 Atpūta, kultūra

EUR 591837.00

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti

Atalgojums

1100

-

EUR

291688.00

Darba devēja VSAOI

1200

-

EUR

81219.00

Komandējumi un dienesta braucieni

2100

-

EUR

1550.00

Pakalpojumi

2200

-

EUR

93495.00

biroja preces un inventārs

2300

-

EUR

66265.00

Izdevumi periodikas iegādei

2400

-

EUR

1600.00

Subsīdijas un dotācijas

3000

-

EUR

2995.00

Pamatlīdzekļi

5200

-

EUR

46155.00

Sociālie pabalsti

6000 -

EUR

5980.00

EUR

890.00

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti
Kopā

09.000

7200

-

08.000

EUR

Izglītība

591837.00

EUR 3790860.00

Atalgojums

1100

-

EUR

1892876.00

Darba devēja VSAOI

1200

-

EUR

491649.00

Komandējumi un dienesta braucieni

2100

-

EUR

1310.00

Pakalpojumi

2200

-

EUR

470775.00

biroja preces un inventārs

2300

-

EUR

176615.00

Izdevumi periodikas iegādei

2400

-

EUR

940.00

Subsīdijas un dotācijas

3000

-

EUR

6000.00

Nemateriālie ieguldījumi

5100 -

EUR

300.00

Pamatlīdzekļi

5200

EUR

461915.00

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,

-

Sociālie pabalsti

6000 -

EUR

121780.00

7200

EUR

166700.00

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti

-

Kopā 09.000

EUR 3790860.00

10.000 Sociālā aizsardzība

EUR

908517.00

Atalgojums

1100

-

EUR

328875.00

Darba devēja VSAOI

1200

-

EUR

88422.00

Komandējumi un dienesta braucieni

2100

-

EUR

750.00

Pakalpojumi

2200

-

EUR

63405.00

biroja preces un inventārs

2300

-

EUR

115750.00

Izdevumi periodikas iegādei

2400

-

EUR

300.00

Nemateriālie ieguldījumi

5100 -

EUR

Pamatlīdzekļi

5200

-

EUR

144350.00

Pensijas un sociālie pabalsti naudā

6200

-

EUR

55250.00

Sociālie pabalsti natūrā

6300 -

EUR

22600.00

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,

270.00

Pārējie maksājumi un kompensācijas iedzīvotājiem 6400 - EUR 81995.00
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu
transferti
Kopā 10.000

Domes priekšsēdētājs

7200

-

EUR

6550.00

EUR 908517.00

R.Audzers

4.pielikums
Baldones novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.1

PAMATBUDŽETS
(FINANSĒŠANA)
2020. gadam

Budžeta veids Pamatbudžets
KOPSAVILKUMS

Rādītāju nosaukumi

Budžeta
kategoriju kodi

Apstiprināts 2020.
gadam
EUR

IV FINANSĒŠANA - kopā
1

Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas)

1009515,00
2

F20010000

3

1395265,00

Naudas līdzekļi

F21010000

1670,00

Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)

F22010000

1393595,00

F40020000

-385750,00

F40020020

385750,00

Aizņēmumi
Saņemto aizņēmumu atmaksa

5.pielikums
Baldones novada pašvaldība
saistošajiem noteikumiem Nr.1
Baldones novada pašvaldības aizņēmumu apmēru kārtējā gadā un turpmākajos trijos gados

Līguma
Nr.

Nosaukums

2020.g

2021.g

2022.g

2023.g

P310/2006

Baldones vidusskolas sporta zāles pabeigšanai

24593

24593

0

0

PL29/2013

Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības
attīstība Austrumlatvijas upju baseina pašvaldībās
II kārta” īstenošana

46898

46898

46898

46898

P448/2014

PII Vāverīte rekonstrukcija – papildus korpusa
celtniecības uzsākšanai

97080

97080

97080

97080

P242/2017

Baldones vidusskolas stadiona būvniecība

98434

98444

98444

98444

P221/2018

Baldones vidusskolas rekonstrukcija III kārta, 2
etapa darbu veikšanai

73625

73625

73625

18403

P360/2018

Teritorijas Klapukrogā publiskās infrastruktūras
attīstība

4539

4540

4540

4540

17365

17372

17372

17372

23187

23220

23220

23220

0

0

103683

103184

385721

385772

464862

409141

P-83/2019 Energoefektivitātes paaugstināšana SAC “Baldone”
P-82/2019

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar
viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones
novadā

P-32/2019

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Baldones pilsētā īstenošana
Kopā:

6. pielikums
Baldones novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.1

Baldones novada pašvaldības pamatbudžeta mērķdotācijas pašvaldības ceļu un ielu izlietojuma
vidēja termiņa programma 2020.-2022. gadiem.
Nr. Nosaukums
p.k.

Veicamais darbs

2020 (Euro)

2021(Euro) 2022(Euro)

Būvprojektēšana
1.

2.

3.

Ūdens
novadīšanas
projekts Pasta
ielai un
savienojuma
izbūve ar Rīgas
ielu
Loču ielas
rekonstrukcijas
projekts
Ķeguma
prospekta , Parka
ielā ātrumvaļņu
projekts, gājēju
ceļini

6000.00

9000.00

4600.00

Ceļu un ielu
būvniecība,
atjaunošana
1.

2.

3.

4.

Zeltkalna, Liepu
un Pasta ielās
dubultās kārtas
virsmas apstrāde
Avotu, Kastaņu,
Skolas ielu
apstrāde ar
dubultvirsmu
Ķeguma
prospekta, Parka
ielas ātrumvaļņi
Ciršu ielas posma
pārbūve
(partnerība)

57845.00

72340.00

11500.00

14450.00

Ceļu
uzturēšanas
aprīkojuma
iegāde
1.
2.

Atlīdzība
Ielu
apgaismojums

elektroenerģija

4965.00
28000.00

5000.00
16000.00

5000.00
18000.00

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Melnā seguma
ceļi un ielas
Novada ceļi un
ielas
Novada ceļi un
ielas

a/betona bedrīšu
remonts
Drupinātās grants
iegāde, šķembas
Ceļa zīmju
uzturēšana,
atjaunošana
Grants ceļi un
Pretputekļu sāls
ielas
iegāde
Degviela
Dīzeļdegvielas
iegāde
Pasta ielas izbūve, Asfaltbetona ielas
Loču ielas 2. kārta
Bankas
Komisijas maksa
pakalpojumi
KOPĀ :
Dotācija:
Atlikums uz
01.01.2020.

Domes priekšsēdētājs

3400.00

3700.00

34878.00

600.00

250.00

3950,00

2000.00

1000.00

3800.00

3900.00

2000.00

8000.00
81964.00
20.00
147458.00
120514.00
26944.00

R. Audzers

7.pielikums
Baldones novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.1
Paskaidrojuma raksts Baldones novada pašvaldības 2020.gada 28.janvāra saistošajiem
noteikumiem Nr. 1“Baldones novada pašvaldības 2020.gada
pamatbudžets”
Domes priekšsēdētāja ievadziņojums
Viens no būtiskākajiem investīciju projektiem, ko pabeidzām 2019.gadā, bija SIA “BŪKS”
realizējamais projekts “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts Baldones pilsētā”.
Projekta ietvaros tika izbūvēti:
- 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.
Veikti Sporta, Līvānu, Mārsila, Ceriņu un Ciršu ielā, 400 metrus garā posma Sūnupēs dubultās
virsmas apstrādes darbi.
Pēc tehnoloģiskās pauzes bija atsākti un pabeigti būvniecības darbi projektā “Baldones novada
pašvaldības autoceļa “Vārpu ceļš” pārbūve, Baldones novadā”.
Notikuši nozīmīgi remontdarbi Mercendarbes muižā:
• Jumta seguma nomaiņa un siltināšana
• Atjaunotas kolonnas un balkona notekas
• Nomainīts parkets 2. stāvā lielajā zālē un foajē
Tirgus laukuma rekonstrukcijas būvdarbi projektā “Baldones novada tirgus laukuma
infrastruktūras attīstība”:
• veikta asfalta seguma virskārtas atjaunošana;
• publiskās tualetes moduļa uzstādīšana, kura būs pieejama katru dienu no plkst. 07.00 - 19.00.
• izveidots bērnu rotaļu laukums.
• uzstādītas videonovērošanas ierīces un iegādāta tirdzniecības telts.
Realizēts projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides
tehnoloģijām Baldones novadā”:
• projekta ietvaros kopumā Baldones ielās ir nomainītas 323 laternas;
• uzstādīts LED tablo, kurā var nolasīt ietaupītās elektrības daudzumu kilovatstundās.
Ietaupījums tiek rēķināts no 2019. gada 1. septembra salīdzinot ar 2018. gadu, kad dega vecās
laternas.
Pabeigti būvdarbi projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā
“Baldone””
Pamatojoties uz Baldones novada domes 2018. gada 28.maija lēmumu Nr.19 (protokols Nr.6)
“Par saistošo noteikumu “Par līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”” bija piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 12
(divpadsmit) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu
veikšanai nepieciešamo tehnisko dokumentāciju izstrādei.
Tika parakstīts pieņemšanas nodošanas akts par nekustamā īpašuma Mežvidu ielā 17,
Baldonē nodošanu bez atlīdzības Baldones pašvaldības īpašumā.
Baldones pašvaldība izmantos nododamo objektu autonomu funkciju veikšanai:
• organizēs iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus,
• nodrošinās iedzīvotājiem sociālo palīdzību,
• sniegs palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā

•

2020.gada budžetā tiks paredzēts finansējums īpašuma pielāgošanai pašvaldības funkciju
veikšanai.
Vispārējā informācija par ekonomisko situāciju pašvaldībā

Baldones novads atrodas Latvijas centrālajā daļā Viduslatvijas zemienes Upmales
paugurlīdzenumā. Dienvidos pašvaldība robežojas ar Iecavas novadu un Vecumnieku novadu,
rietumos – ar Olaines novadu; Rīgas virzienā un ziemeļos atrodas Ķekavas novads un rietumos –
Ķeguma novads.
Lielākās apdzīvotās vietas: Avoti, Vārpas, Pulkarne, Mercendarbe. Lauku teritorijā atrodas 4
dārzkopības un vasarnīcu ciemati: „Sarma”, „Misas lauki”, „Kažoki”, „Rozītes”.
Novada platība ir 179,1 km², no tiem 9,53 km² aizņem Baldones pilsēta.
Pēc zemes lietojuma mērķiem vislielākais īpatsvars ir mežsaimniecībai – 49,2 %;
lauksaimniecībai – 47,2 %; vienģimeņu, divģimeņu dzīvojamo māju apbūve aizņem 1,56 % no visām
teritorijām; satiksmes infrastruktūras objekti – 0,02 %; sabiedriskas nozīmes objekti – 0,93 %;
daudzdzīvokļu māju apbūve – 0,17 %; ražošanas objekti – 0,3 %; inženiertīkli – 0,07 %;
komercapbūve – 0,3 %; dabas pamatnes un rekreācijas teritorijas – 0,02 %; derīgo izrakteņu teritorijas
– 0,03 %; zeme zem ūdeņiem – 0,2 %. Zemes lietojuma mērķu sadalē būtiskas izmaiņas nav
notikušas.
Pašvaldībā 2019.gadā nav pieaudzis iedzīvotāju skaits. 2020.gada 1.janvārī dzīvesvietu
deklarējuši bija 5725 iedzīvotāji, salīdzinot ar 2019.gada sākumu, kad deklarējuši savu dzīvesvietu
novadā bija 5773 iedzīvotāji. 2019. gadā ir piedzimuši 66 bērni un miruši 58 cilvēki. Tādejādi pēdējos
gadus dzimstības līmenis pārsniedz mirstību, ko var atzīmēt kā pozitīvu tendenci.
Pašvaldības galvenā prioritāte ir bērni, jaunieši un izglītības joma. Saskaņā ar Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) datiem, Baldones novadā 37 % no iedzīvotājiem ir
vecuma grupā no 25 līdz 49 gadiem un 30 % - vecuma grupā līdz 25 gadiem.
Baldones novadā iedzīvotāju dzimuma sadalījums - 48,87 % vīrieši un 51,13 % sievietes.
Pašvaldībā turpina pieaugt nodarbinātības līmenis, pieaug arī novadā reģistrēto uzņēmumu
skaits. Bezdarba līmenis pēdējos trīs gadus bija nemainīgs. Salīdzinoši 2015.gadā – 3,3 %; 2016 –
3,7 %; 2018.gadā – 2.9% un 2019. gadā tas bija 3,7% (tika slēgta VSAC “Rīga” filiāle Baldonē
(PMLP dati).
Vietējās darba vietas nodrošina 100 uzņēmumi un iestādes. Lielākais darba vietu skaits ir
publiskajā sektorā – Baldones novada domē, vidusskolā, citos uzņēmumos un iestādēs. Privātajā
sektorā vietējā mērogā lielākie darba devēji ir SIA “Čokas”, “Vīgranti”, “Dzenis”, “Mego”,
“Nērings”, “Oktāns A”, “Norsa G”, “Vecozoli”. Pārsvarā uzņēmumu darbības sfēras ir kokapstrāde
un kravu pārvadājumi, tehnikas remonts, lauksaimniecība un mazumtirdzniecība. Baldones novada
teritorijā atrodas viens no lielākiem Latvijā esošajiem slēpošanas un vasaras atpūtas kompleksiem
“Riekstukalns”, kas nodrošina ar darba vietām Baldones novada iedzīvotājus un piesaista tūristus ne
tikai no Latvijas, bet arī no ārvalstīm. Ik gadu novadu apmeklē aptuveni 100 000 cilvēku.
Pašvaldības budžets
Baldones novada pašvaldības budžeta 2020.gadam prioritātes ir:
1. Būtiski pilnveidot Baldones pilsētas ielu un novada ceļu infrastruktūru;
2. Nodrošinātu modernas telpas gan izglītības procesam, gan kultūras pasākumiem novadā,
sakārtojot Kultūras namu uzsākot tā būvprojekta izstrādi un būvniecību;
3. Pārcelt Sociālās aprūpes centru “ Baldone” uz daudz piemērotākām telpām bijušajā VSAC
”Rīga” Baldones filiāles telpām, kuras 2019. gada nogalē esam ieguvuši savā īpašumā.
Baldones novada pašvaldības budžets 2020.gadam izstrādāts, ievērojot likumu “Par
pašvaldībām”, “Par pašvaldību budžetiem”, “Budžeta un finanšu vadību”.

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācija ir
norādīta 2020.gada 28.janvāra Baldones novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Par Baldones
novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” 1. un 2.pielikumā.

Ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2020.gada 1.janvāri bija 1 425 265 euro.
Pamatbudžeta kopējie ieņēmumi ir 6 659 114 euro .
Nodokļu ieņēmumi
Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma un nekustamā
īpašuma nodokļu ieņēmumi. Tie šajā gadā kopā plānoti 4 447329 euro, tas ir 66 % no pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumiem.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti 4 087 592 euro apmērā. Tie veido 61% no
ieņēmumiem.
Nekustamā īpašuma nodoklis ir otrs svarīgākais ieņēmumu avots Baldones novada
pašvaldības pamatbudžetā. To 2020.gadā plānots iekasēt 359 737 euro apmērā, kas veido 5% no
ieņēmumiem.
Pamatbudžeta ieņēmumos valsts budžeta tranferti 1 704 340 (valsts mērķdotācijas izglītībai,
kultūrai un sociālajai aizsardzībai un dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda), kas ir 26
% no kopējiem ieņēmumiem un pašvaldību budžetu transferti 160 000 euro, kas ir 3 % no kopējiem
ieņēmumiem.
Pārējie
ieņēmumi (saņemtie maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem, kā arī ieņēmumi no darījumiem ar pašvaldības īpašumu) plānoti 324 445 euro
apmērā. Tie veido 5 % no ieņēmumiem.
Nenodokļu ieņēmumus 23 000 euro apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi
un sankcijas.

Izdevumi
Baldones novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta izdevumi plānoti 7 668 629 euro
apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas).
Lielākais izdevumu apjoms 2020.gadā ir izglītībai – 3 790 860 euro jeb 50% no kopējiem
izdevumiem. Pārējie izdevumi tiek sadalīti šādām jomām: teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai
– 782 257 euro jeb 10%, kultūrai un sportam – 591 837 euro jeb 8 %, vides aizsardzībai un
atkritumu apsaimniekošanai – 776 570 euro jeb 10%, sociālajai aizsardzībai – 908 517 euro jeb
12%, vispārējiem valdības dienestiem – 491 010 euro jeb 6%; sabiedriskās kārtības un drošības
pakalpojumiem – 180 120 euro jeb 2% un transportam -147 458 euro jeb 2 % no kopējiem
izdevumiem.
Plānotie izdevumi 2020.gadam

Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti 491 010 euro apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai,
finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

domes pārvaldei 428 210 euro;

kredītu apkalpošanas procentu maksājumiem Valsts kasei 15 500 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 7000 euro.
Pašvaldības darbiniekiem darba alga ir paaugstināta vidēji par 3,3%, izņemot struktūrvienību
vadītājiem, kuriem darba algas paaugstinājums bija 2019. gadā.

Sabiedriskā kārtība un drošība
Izdevumi plānoti 174 120 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.

Apsardzes pakalpojumiem plānoti 6000 euro.







Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Vides aizsardzība un atkritumu apsaimniekošana
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi plānoti EUR 782 257.
Vides aizsardzībai un atkritumu apsaimniekošanai izdevumi plānoti EUR 776 570.
Pašvaldības prioritāte ir novada infrastruktūras attīstība un uzlabošana, t.sk., lielākie
pašvaldības finansētie investīciju projekti 2020.gadā:
Plānots uzlabot ceļa infrastruktūru - dubultās kārtas virsmas apstrāde Zeltkalnu, Parka, Pasta,
Dārza, Lapegļu ielās un Liepu alejā, kā arī grants seguma uzbērums un virsmas apstrāde ar
pretputekļu līdzekli virknei ielu un lauku ceļu par kopējo summu 107 000 euro.
Gājēju celiņa izveide Zīļu ielas posmā no Lapu ielas līdz Morisonkalna ielai - paredzot tam
tērēt 30 000 euro
Ielu apgaismojuma izbūves darbi Dīķu ielā 41 400 euro un projektēšanas darbi Rīgas ielas
posmā no Mežvidu ielas līdz Brāļu kapu autobusa pieturai 4000 euro.
Ceļu dienestam tehnikas iegādei 75 000 euro.
Plānots piešķirt SIA “BŪKS” pašvaldības dzīvojamā fonda remontdarbu veikšanai 10 000 euro.
Kultūra
Izdevumi plānoti 591 837 euro apmērā, t.sk., Baldones estrādes infrastruktūras atjaunošanai
(solu atjaunošanai, elektroapgādes sistēmas remontam) un 2 m augsta žoga izbūvei ir paredzēti
28 000 euro.













Izglītība
Izdevumi plānoti 3 790 860 euro apmērā, t.sk. šādiem investīciju projektiem:
Uzsākt Baldones Kultūras nama Baldones mūzikas skolas vajadzībām Iecavas ielā 2 pārbūvi,
paredzot 2020.gada budžetā 100 000 euro, lai uzsāktu ēkas projekta un būvniecības izstrādes
darbus. Plānots, ka projekta rezultātā tiks nodrošinātas ērtas un modernas telpas izglītības
procesam, mēģinājumiem un kultūras pasākumiem.
Baldones vidusskolā klašu remontiem, aktu zāles krāsošanai un kāpņu telpu remontdarbiem
paredzēti 80 000 euro.
PII “Vāverīte” telpu remontiem paredzēti 12 000 euro, bruģētās ietves izveidei 10 000 euro un
jaunu rotaļu laukumu izveidei 50 000 euro.
Mākslas skolas telpu izbūvei vecajā vidusskolas korpusā paredzēti 85 730 euro.
Mūzikas skolas ēkas ūdensvada un sadzīves kanalizācijas izbūvei un pieslēgšanai centrālajiem
tīkliem 28 000 euro, telpu remontiem 7 000 euro.
Sporta kompleksā slidotavas asfaltbetona seguma izveide 104 430 euro.
Sociālā aizsardzība
Sociālās aizsardzības budžets plānots 908 517 euro.
Ar 2019.gadu tika ieviests un 2020. gadā turpināts 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 152 845 euro,
Sociālā aprūpes centra "Baldone'' pārejai uz jaunajām telpām (plānots tās sadalīt mazākos
kabinetos) – 115 000 euro.
Plānots atbalsts dalībai nodarbinātības pasākumam vasaras brīvlaikā 5445 euro.
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 ar jaunu datoru iegādi.
Licencēt un akreditēt profesionālās ievirzes sporta programmas, lai nodrošinātu Baldones sporta
kompleksa sniegto pakalpojumu kvalitāti.
Turpināt PII “Vāverīte” telpu remontu, celiņu bruģēšanu un rotaļu laukumu labiekārtošanu.
Izsludināt konkursu Baldones Kultūras nama Baldones mūzikas skolas vajadzībām
rekonstrukcijas projektēšanu un būvniecību 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 programmu daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektu īstenošanā.
Pēc Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta pabeigšanas, strādāt intensīvi
pieslēgumu izbūvei pie jaunajiem tīkliem.
Turpināt ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošanu (dubultās virsmas apstrāde Skolas, Kastaņu,
Parka ielā, Liepu alejā, Pasta un Dārza, Avotu ielā), ielu apgaismojuma tīklu paplašināšanu Dīķu
ielā un Rīgas ielas posmā no Mežvidu ielas krustojuma līdz Brāļu kapiem.
Gājēju celiņa izveide Zīļu ielas posmā no Lapu ielas līdz Morisonkalna ielai - paredzot tam tērēt
30 000 euro un gājēju celiņa izveide Vanagkalna ielas posmā no Jakaru ielas līdz Mārsila ielai.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Izdevumu daļā tiek plānoti arī nepieciešamie līdzekļi iepriekšējos periodos uzņemto saistību izpildei,
t.sk., pamatsummas atmaksai (385 750 euro) un procentu maksājumiem (15 500 euro). Uz 2020.gada
1.janvāri pašvaldības kredītsaistību apjoms ir 6 178 714 euro, t.sk., pašvaldības aizņēmumi par
kopējo summu 6 155 551 euro apmērā un galvojumi (studentu kredītiem) par kopējo summu 23 163
euro apmērā.
2020.gada budžets ne tikai veicinās iepriekšējos gados sākto pašvaldības aktivitāšu
turpināšanu, bet aizsāks jaunus projektus novada tālākai ekonomiskajai attīstībai un
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Sēdes vadītājs
(personiskais paraksts)
R.Audzers
Domes priekšsēdētājs
*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

