
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZINOJUMS 
Pie saistošajiem noteikumiem Nr.1 ” Par  Kokneses novada pašvaldības 

budžetu 2013.gadam.”  
 
Pašvaldību budžetu mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms tām 

nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 
periodā, kuram šie līdzekļi ir paredzēti. 

Pašvaldību budžetos ir ieņēmumu daļa, izdevumu daļa un finansēšanas daļa. 
Pašvaldības savus budžetus izstrādā atbilstoši budžeta ieņēmumu, izdevumu un 
finansēšanas klasifikācijai, kuru nosaka Ministru kabinets. 

Gadskārtējais pašvaldības budžets ietver:  
1) skaitlisku informāciju par budžeta ieņēmumiem atbilstoši budžeta ieņēmumu 
klasifikācijai;  
2) datus par iepriekšējā saimnieciskā gada budžeta līdzekļu atlikumu, kā arī datus par 
budžeta deficīta finansēšanu  
3) katrai izdevumu kategorijai iedalīto līdzekļu apjomu atbilstoši Ministru kabineta 
noteiktajai budžeta izdevumu klasifikācijai;  
4) informāciju par visām pašvaldības saistībām un sniegtajiem galvojumiem; 
5) informāciju par speciālajiem budžetiem. 

 
Kokneses novada pašvaldības budžets 2013.gadam ir sastādīts pamatojoties uz 

likumu „Par valsts budžetu 2013.gadam un ievērojot LR likumu „Par pašvaldībām”, 
„Par pašvaldību budžetiem” „Par budžetu un finanšu vadību”. 

Sastādot 2013. gada budžeta projektu, pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši 
novada attīstības prioritātēm, saskaņojot ar visām pagasta pārvaldēm un iestādēm, 
un nodrošinot budžeta sabalansētību. 

 
PAMATBUDŽETS. 
IEŅĒMUMI. 
Kokneses novada konsolidētā budžeta ieņēmumi 2013.gadā plānoti 3820065 

latu apmērā, kas ir par 380 145 latiem vairāk kā 2012. gadā. 
Nodokļu ieņēmumi. Nodokļu ieņēmumi ir lielākais budžeta ieņēmumu avots. 

2013.gadā tie plānoti 1 632 425  latu apmērā un tie ir par 192 892 latiem vairāk kā 
bija plānots 2012. gadā. Nodokļu ieņēmumi kopā ar transfertu no pašvaldības 
finanšu izlīdzināšanas fonda 2 052 523 latiem sastāda 53.73 % no kopējiem 
plānotajiem ieņēmumiem. 

Šogad valsts iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) izpildi pašvaldību budžetos 
garantē 100 % apmērā.  

Nekustamā īpašuma nodoklis plānots 104 680  latu apmērā, kas sastāda 2.72 % 
no kopējiem ieņēmumiem. 

Nenodokļu ieņēmumi. Nenodokļu ieņēmumu īpatsvars pašvaldības budžetā ir 
neliels 0,29 % jeb 11 160 lati. Nenodokļu ieņēmumus sastāda procenti par kontu 
atlikumiem, pašvaldības budžetā ieskaitītās nodevas, soda naudas un ieņēmumi no 
pašvaldības mantas realizācijas (smilts). 

Valsts budžeta transferti. Valsts budžeta transferti veido ievērojamu kopējo 
ieņēmumu daļu. 2013.gadā prognozētais ieņēmu apjoms ir 1 254 402 lati jeb 32.84 % 
no kopējiem ieņēmumiem. Tajā skaitā: 



- mērķdotācijas 8 mēnešiem izglītības iestādēm 1 065 186 lati,  
-mērķdotācija mūzikas skolas pedagogiem 42529 lati, 
- dotācija 24 000 lati ģimenes krīzes centram „Dzeguzīte”,  
-mērķdotācija dalībai Dziesmu un deju svētkos 4620 lati, 
-mērķdotācija brīvpusdienām 1.-2. Klasei 9785 lati, 
-finansējums projektam „Tautas tērpu iegāde Kokneses novada deju un 

folkloras kopu kolektīviem” 6051 lati, 
-finansējums „Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde 

Kokneses novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai” 13641 lati, 
-finansējums projektam „ Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”  33500 lati, 
-gala maksājumi par realizētam projektam Vecbebru Profesionālās vidusskolas 

un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu 
internātvidusskolas izveidei” 55 000 lati. 

Pašvaldību budžetu transferti. Šie ir maksājumi, kurus novada pašvaldība 
saņem no citām pašvaldībām, šajā gadā to plānotais apjoms ir 181 356 lati un tos 
veido pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības un sociālo iestāžu 
pakalpojumiem un finansējums Kokneses apvienotās būvvaldes uzturēšanai. 

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi plānoti 320 624 latu apmērā jeb 
8,4 % ko kopējiem ieņēmumiem. Lielākie pašu ieņēmumi ir maksa par komunālajiem 
pakalpojumiem 107 060 lati. 

 
IZDEVUMI. 
Izdevumi kopā ar finansēšanas daļas izdevumiem aizņēmumu atmaksai plānoti 

4 066 516  latu apmērā, kas par 79 153 latiem pārsniedz ieņēmumus. Starpība starp 
ieņēmumiem un izdevumiem tiek segta no finansēšanas daļas kases atlikumu 
starpības starp atlikumu 2013.gada sākumu un 2013. gada beigām. 

Tāpat kā iepriekšējos gados vislielākais izdevumu īpatsvars 51.1 %ir izglītībai. 
Vispārējo dienestu izdevumos, kas sastāda  615 224 latus jeb 15.8 % ir ietverti arī 
aizņēmumu procentu samaksa 18 459 latu apmērā, kā arī līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem (rezerves fonds)  50 000 lati , savstarpējie norēķini par izglītības 
pakalpojumiem 50 000 lati. 

Sabiedriskajai kārtībai plānotie izdevumi 12245 latu apmērā ir paredzēti 
pašvaldības policijas uzturēšanai. 

Ekonomiskās darbības izdevumus 105713 latus sastāda Iršu pagasta apkure 
47295 lati, PA „Kokneses tūrisma centrs” 31558 lati, Kokneses apvienotā būvvalde 
23540 lati. 

Vides aizsardzības izdevumi 24735 latu apmērā plānoti notekūdeņu 
apsaimniekošanai. 

Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana plānoti 339 184 lati jeb 
8.7% . šajos izdevumos iekļauts arī  "Teritorijas plānojuma un attīstības programmas 
izstrāde Kokneses novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai” 
projekta pabeigšanai 13 641 latu apmērā, kuru finansē valsts. 

Atpūtas un kultūras izdevumiem plānoti 381 827 lati jeb 9.8 %. Tajā skaitā 
sportam 160 078 lati (42,5 % no atpūtas un kultūras izdevumiem). Bibliotēkām 61855 
lati (16.5% no atpūtas un kultūras izdevumiem). Pārējām kultūras iestādēm un 
tradīcijām 133894 lati ( 35.7 % no atpūtas un kultūras izdevumiem). 20 000 lati  (5.3 



% no atpūtas un kultūras izdevumiem) plānoti atbalstam biedrībām, tais skaitā 
līdzfinansējumi ES projektos. 

Izglītībai, kas ir lielākā izdevumu sadaļa, ir plānoti 1 993 354 lati jeb 51.1 %. 
Mērķdotācijas izglītības iestāžu pedagogiem un finansējums speciālajām 
internātskolām plānots 8 mēnešiem saskaņā ar valsts budžeta piešķirtajām 
mērķdotācijām 1 060 186 lati. Pašvaldības finansējums izglītības iestādēm ir 932 578 
lati. Kokneses novada pašvaldības  budžetā iekļautas  8 izglītības iestādes: 2 
pirmskolas izglītības iestādes, 3 vispārējās izglītības iestādes, 2 speciālās 
internātskolas un 1 mūzikas skolu. 

No 2013. gada janvāra budžetā plānoti arī pašvaldības izdevumi brīvpusdienām 
3.-4. klašu skolniekiem 13845 lati. 1.-2. klases skolniekiem brīvpusdienas segs valsts. 

Sociālajai aizsardzībai plānoti 427 096 lati jeb 11.00 %. Lai arī izdevumi 
sociālajai aizsardzībai 3 gadu laikā pieauguši par 109665 latiem, tie joprojām turas 
10%-13% robežās no kopējiem izdevumiem. Šajā funkcijā plānots arī finansējums 
atbalstam sabiedriskajiem darbiem 33500 lati, kurus 100 % finansē valsts. 

 Pabalstiem kopā plānots 117 690 lati, tai skaitā 10 000 pašvaldības brīvprātīgo 
funkciju izpildei. 

No 2013.gada 1.janvāra vairs nav paredzēts 50% valsts līdzfinansējums 
pašvaldību izmaksātajiem pabalstiem garantētā minimālā ienākuma līmeņa 
nodrošināšanai 2013.gadā no pašvaldību budžeta pilnā apmērā pašvaldībām būs 
jāfinansē arī dzīvokļu pabalsts. 

Kredītresursi. 2013.gadā tiks turpināts norēķināties par 17 aizņēmumiem 
Valsts kasē, kam paredzēts izlietot 183 086 latus. Attiecīgi 2014.gadā 180 604 lati, 
2015.gadā 179 063 lati. 

Neatmaksātais  aizņēmuma pamatsummas atlikums Valsts kasē uz 01.01.2013. 
gadu ir 1831728 lati. 

Pašvaldība pēdējo gadu turpinās dzēst ilgtermiņa saistības par tehnikas iegādi 
komunālajai struktūrai, kas 2013.gadā sastādīs 2407 latus. 

Pašvaldības galvojumi 2013.gadā ir par 2936 latiem, taču līdz šim visi 
galvojamie paši ir seguši savus aizņēmums un nav radījuši pašvaldībai izdevumus. 
Kopējā neatmaksāto galvojumu summa ir 178343 lati , no kuriem lielāko daļu 160357 
latus sastāda galvojums SIA „ Kokneses komunālie pakalpojumi” un 12631 latus 
galvojums SIA” Vidusdaugavas SPAAO” . Pārējā summa ir studējošo kredīti.  

Kopējais saistību apjoms no pamatbudžeta ieņēmumiem (bez mērķdotācijām 
izglītībai) sastāda 7 %, kas ir zems procents un ir pieļaujamo 20% robežās. 2013. gadā 
par aizņēmumiem Valsts kasē tiek maksāta gada procenta likme 0.917 % (18429 lati).  

 
SPECIĀLAIS BUDŽETS 
Pašvaldības speciālo budžetu pamatā veido autoceļu fonda ieņēmumi, dabas 

resursu nodoklis.  
Autoceļu fondam piešķirti 51504 lati , kas ir par 6393 latiem vairāk kā tika piešķirts uz  

2011.gada sākumu, bet mazāk kā 2010. gadā piešķirtiem līdzekļiem par 24685 

latiem. Šāds finansējums ir nepietiekams paredzētajam mērķim. Tādēļ jau otro gadu 

izdevumi ceļu uzturēšanai, remontiem un apgaismojuma tiek tērēti no 

pamatbudžeta līdzekļiem.  



 

Atlīdzības sistēmā ir plānotas piemaksas, prēmijas un pabalsti saskaņā ar Kokneses 

novada pašvaldības amatpersonu un  darbinieku atlīdzības nolikumu 

Sakarā ar ekonomiskās situācijas uzlabošanos valstī, pēc 2013. gada sešu mēnešu 
budžeta izpildes, iespējams pārskatīt iespēju palielināt darbinieku atlīdzību vidēji  par 
10 %.  
Atlīdzības paaugstināšanas nepieciešamības pamatojums: vidējās algas 
palielināšanos valstī pēdējos 2 gados par 8 %, inflācijas pieaugumu par 10,7 % 
salīdzinot 2012.gadu pret 2009.gadu, minimālās algas pieaugumu kopš 2008.gada 
par 25% , kopumā algas pašvaldības darbiniekiem nav atjaunotas un paaugstinātas 
kopš ekonomiskās krīzes iestāšanās valstī 2008.gadā (izņemot auklītes, pedagogus un 
minimālās algas). Atlīdzības palielināšana nepieciešama, lai saglabātu speciālistu 
konkurētspēju darba tirgū. 

 
 
 
  

 
 
 
 
 


