PASKAIDROJUMA RAKSTS PIE KOKNESES NOVADA 2019.
GADA BUDŽETA.
1.Domes priekšsēdētāja ziņojums
Plānojot izdevumus 2019.gadam galvenā uzmanība tika vērsta, lai pašvaldības teritorijā
uzlabotu iedzīvotāju labklājību un dzīves līmeni, veicinātu uzņēmējdarbības attīstību,
sakārtotu satiksmes infrastruktūru, atbalstītu tūrisma aktivitātes un tūrisma infrastruktūras
sakārtošanu, tādējādi sekmējot kopēju novada teritorijas izaugsmi un novada attīstības
programmas un investīciju plāna īstenošanu.
Lielākās investīcijas turpmākajā gadā tiks ieguldītas novada izglītības iestāžu materiālās
tehniskās bāzes uzlabošanā, ielu un uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras sakārtošanā,
kultūrvēsturisko objektu pārbūvē un pašvaldības ēku un objektu atjaunošanā, tūristiem un
novada apmeklētājiem paredzētas infrastruktūras sakārtošanā un dabas objektu labiekārtošanā.
Ieguldot Eiropas Savienības un pašvaldības finanšu resursus , izveidot jaunus sociālos
pakalpojumus iedzīvotājiem Deinstitualizācijas procesa ietvaros, iesaistīt novada jauniešus
“Proti un Dari” projektā, uzlabojot to prasmes un zināšanas, turpināt Kokneses pilsdrupu
konservāciju un attīstīt pilsdrupās jaunus tūrisma pakalpojumus, labiekārtot Kokneses parku
un atpūtas vietas pie ūdeņiem , veicināt iedzīvotāju veselību un slimību profilaksi, piedāvājot
dažādas nodarbības un fiziskās aktivitātes visos novada pagastos, kā arī veikt citu attīstības
programmas investīciju plānā minēto aktivitāšu un projektu īstenošanu.
Jāturpina darbs pie uzņēmējdarbības vides uzlabošanas un sakārtošanas. Sadarbībā ar
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Jēkabpils biznesa inkubatoru plānots informēt
novada iedzīvotājus un uzņēmējus par iespējām piesaistīt finansējumu biznesa ideju attīstībai
un dažādu noderīgu prasmju apgūšanai. Kā katru gadu, pašvaldība turpinās atbalstīt
iedzīvotāju aktivitātes, rīkojot biznesa ideju konkursu ar naudas balvām ideju īstenošanai.
Katra sekmīga peļņu nesoša uzņēmuma izveidošana dod sabiedrībai vairākus labumus:
1. uzņēmuma īpašnieki gūst peļņu (kā ienākumu no savām uzņēmējspējām), kuru
izmanto savām personīgajām vajadzībām un sava uzņēmuma attīstībai;
2. uzņēmums nodrošina ar darba vietām zināmu skaitu iedzīvotāju, līdz ar to
samazina bezdarba līmeni;
3. uzņēmums maksā nodokļus, līdz ar to palielina budžeta ieņēmumu daļu.
Kopumā ekonomiskie rādītāji novadā uzlabojas – palielinās gan ekonomiski aktīvo
uzņēmumu skaits, gan tūristu skaits.
Salīdzinot ar 2017.gadu, 2018. gadā bezdarba līmenis samazinājies par 0.1
procentu. Kokneses novadā bezdarba līmenim šajā gadā ir tendence samazināties.

Domes priekšsēdētājs
Dainis Vingris

1

2.Budžeta investīciju un vienreizējo izdevumu sasaite ar Kokneses novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037.gadam un attīstības programmu
2013.-2019.gadam
1.mērķis SM1.Moderna un efektīva pārvalde.
Programmas moderna un efektīva pārvalde ietvaros papildus bāzes izdevumiem
plānots realizēt projektu "Vienotais klientu apkalpošanas centrs" 13260 eiro apmērā,
Attīstības stratēģijas izstrāde 2020.-2027. gadam 20000 eiro apmērā, kā arī atjaunot
informācijas tehnoloģijas 2861 euro apmērā.
2. mērķis SM2. “Uzņēmējdarbībai labvēlīga vide”.
Programmas Uzņēmējdarbībai labvēlīga vide ietvaros plānots popularizēt
novadā esošos resursus, saražoto produkciju un sniegtos pakalpojumus , informācijas
aktualizācija mājas lapā, uzņēmēju godināšana, uzņēmēju piesaistīšana Kokneses
svētku rīkošanā, Kokneses tūrisma centra uzturēšanu. .
3. mērķis SM3 “Izglītības, kultūras un sporta iespējām bagāta vide”
Programmas Izglītības, kultūras un sporta iespējām bagāta vide ietvaros
papildus bāzes izdevumiem plānots realizēt projektu “Karjeras atbalsts izglītojamiem
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 17525 eiro apmērā, projektu “Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 16918 euro apmērā, projektu “Latvijas
skolas soma”4880 euro apmērā. Bez projektiem šajā prjketā papildus bāzes
izdevumiem plānots I.Gaiša vidusskolas aktu zāles remonts, 20 datori pamatskolas
programmas nodrošināšanai, internāta remonts, vidusskolas saimniecības daļas teritorijas
tehniskā projekta izstrāde vidusskolas saimniecības ēkas nojaukšana 196233 euro apmērā,
Kokneses mūzikas skolai klavieres 5000 eiro apmērā, PII Bitīte sporta kabineta remonts un
logu nomaiņa 5500 eiro apmērā, Bebru pamatskolai Interaktīvā divas tāfeles un divi
projektori un 1.klases remonts 6500 eiro apmērā, PII Gundega četri datori, āra koka
inventāra nomaiņa un atjaunošana, taciņu seguma sakārtošana, žoga un vārtu maiņa 85929
eiro apmērā ,PII Bitīte taciņu bruģēšana, ūdens notece 17557 euro apmērā, Bebru pagasta
stadiona ēkas sanitārā mezgla un grīdu remonts 15000 euro apmērā, skeitparka remonts
Koknesē 5000 euro apmērā, skeitparka remonts Bebru pagastā 5000 eiro apmērā, Vecbebru
tehnikuma kompleksa Dienesta viesnīcas remonts 35000 euro apmērā.

4. mērķis SM4. “Droša, sakārtota un veselīga vide”
Programmas “Droša, sakārtota un veselīga vide” ietvaros papildus bāzes
izdevumiem plānots realizēt projektu “Atver sirdi Zemgalei” 5370 euro apmērā,
projektu “Koknese - veselīga vide visiem” 23617 euro pamērā, projektu “Sociālo
pakalpojumu infrastruktūru attīstība Kokneses novadā” 257324 euro apmērā, projektu
“Proti un dari”22675 euro apmērā, projektu “Kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana Kokneses pagastā” 9886 euro apmērā, Lat-Lit pārrobežu projektu
Ilgtspējīga tūrisma pakalpojumu attīstība 149197 euro apmērā, projektu “Kultūras
mantojuma saglabāšana Daugavas ceļā” 80378 euro apmērā. Bez projektiem šajā
programmā papildus bāzes izdevumiem plānots turpināt atpūtas vietas irīkošanu pie
Daugavas par 2000 eiro , papildināt apgaismojums dīķmalā Kokneses parkā par 7700
euro , veikt labiekārtošanas darbus un apstādījumu atjaunošanu pie Kokneses domes
ēkas par 8000 euro, veikt degradēto ēku nojaušanu Vērenes 14 un mājas Imantas par
8797 euro, atjaunot apgaismojumu 1905. gada ielā par 50000 euro, Ielu apgaismojuma
rekonstrukciju Bebru pagastā par 3500 euro, Indrānu ielas remonta tehniskais projekts un
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remonts par 210261 euro, Kokneses ciemata meliorācijas sistēmas inventarizācija par 2000
euro, veikt bruģētā laukuma remontu pie sociālā dienesta ēkas par 2890 euro, lapu sūcējs
un siena savākšanas piekabe Kokneses komunālajai nodaļai pae 4500 euro, kompresors
Bebru pagasta notekūdeņu saimniecībai par 5000 euro, sāls smilšu kaisītājs Kokneses
komunālajai nodaļai par 3150 euro, taciņas labiekārtošana Bebru pagastā posmā Ziedi
Zālītes par 2000 euro, Tehniskais projekts virsūdeņu savākšanai Bebru pagastā starp aptieku
un skolu par 3000 euro, Bebru pagasta ūdenssaimniecības jumta rekonstrukcijas projekts pr
2500 euro, katlu mājas remonts Bebru pagastā par 2500 euro, Logu nomaiņa Bebru pagasta
pagastmājai par 29235 euro, Vienas daudzdzīvokļu mājas jumta un skursteņa remonts Iršu
pagastā par 41631 euro. Ceļu atjaunošanai no autoceļu uzturēšanas līdzekļiem papildus
ikdienas uzturēšanai ceļu atjaunošanai Kokneses pagastā 51248 euro, Bebru pagastā 37311
euro, Iršu pagastā 11049 euro.

3.Budžets
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;
Kokneses novada pašvaldības budžets 2019.gadam ir sastādīts pamatojoties
uz likumu „Par pagaidu valsts budžetu 2019.gadam un ievērojot LR likumu „Par
pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem” „Par budžetu un finanšu vadību”.
Sastādot 2019. gada budžeta projektu, pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši
novada attīstības prioritātēm, saskaņojot ar visām pagasta pārvaldēm un iestādēm, un
nodrošinot budžeta sabalansētību. Tas savā būtībā ir dokuments, kurš atspoguļo
pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē.
2019.gada budžeta prioritātes:
1)
2)
3)
4)
5)

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas realizācija.
Droša un sakārtota vide
Izglītība
Sociālā palīdzība
Atbalsts uzņēmējdarbībai

3

3.1. BUDŽETS.
Pamatojoties uz likumu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018.,2019. un 2020.
gadam” 1.pielikumu un ņemot vērā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli
ieņēmumu pieaugumi 3,5 % tiek plānoti 2019, gadā un 2020,gadā attiecīgi 3,0 %.

3.1.1. Pamatbudžeta prognozes vidējam termiņam.
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3.1.2. Pamatbudžets kopsavilkums
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3.1.3. Kopsavilkums pa budžeta klasifikācijas kategorijām
ieņēmumu un izdevumu daļā un informācija par to, kāds līdzekļu
apjoms paredzēts izdevumiem katrā budžeta klasifikācijas kategorijā.
3.1.3.1. IEŅĒMUMI.

Kokneses novada konsolidētā budžeta ieņēmumi 2019.gadā plānoti
8 912 815 euro apmērā, kas ir par 1 017 188 euro vairāk kā bija plānots uz 2018.
gada sākumu. Lielās ieņēmumu svārstības kopsumā ir saistītas ar dažadā apmēra
mērķdotācijām projektu realizācijai.

Nodokļu ieņēmumi. Nodokļu ieņēmumi ir lielākais budžeta ieņēmumu
avots. 2019.gadā tie plānoti 3 168 143 euro apmērā un tie ir par 58 418 euro jeb 2
7

% mazāk kā bija plānots uz 2018. gada sākumu. Nodokļu ieņēmumi sastāda 35.5 %
no kopējiem plānotajiem ieņēmumiem. Jāpiebilsts, ka ir pieaugusi dotācija no
pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda par 253962 eiro, kas sedz šo iedzīvotāju
ienākuma nodokļa samazinājumu. Ienākuma nodokļa samazinājums saistīts ar
nodokļa reform valstī.
Ieņēmumi pēc finanšu izlīdzināšanas uz 1 iedzīvotāju salīdzinot ar 2018.
gadu pieauguši par 6,4%. 2019. gadā tie ir 764 euro uz 1 iedzīvotāju (2018. gadā
718 euro). Iepriekšējā gadā pieaugums bija 7,4%,

Nenodokļu ieņēmumi. Nenodokļu ieņēmumu īpatsvars pašvaldības budžetā
ir 4.9 % jeb 440 591 euro. Nenodokļu ieņēmumus sastāda procenti par kontu
atlikumiem, pašvaldības budžetā ieskaitītās nodevas, soda naudas un ieņēmumi no
pašvaldības mantas realizācijas. Parasti nenodokļu ieņēmumi ir ap 0.4% no
kopējiem ieņēmumiem. 2019. gadā tie ir salīdzinoši lieli, jo ir pārdots 2019. Gada
sākumā nekustamais īpašums (meži un dzīvoklis) par 406 000 eiro. .
Valsts budžeta transferti. Valsts budžeta transferti veido otru ievērojamāko
kopējo ieņēmumu daļu pēc nodokļu ieņēmumiem. 2019.gadā prognozētais
mērķdotāciju apjoms noteiktam mērķim ir 4126616 euro (2018, gadā 3 660 846
euro) jeb 46,3 % no kopējiem ieņēmumiem. Tajā skaitā:
Izglītības iestādēm (pedagogu atlīdzība, brīvpusdienas, mācību līdzekļi)
Projektu finasējums
Ģimenes dienas centram Dzeguzīte
Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda Valsts budžeta
dotācija

2205783
729180
8539
983087

Pašvaldību budžetu transferti. Šie ir maksājumi, kurus novada pašvaldība
saņem no citām pašvaldībām, šajā gadā to plānotais apjoms ir 468 195 euro jeb 5.3
% no kopējiem ieņēmumiem un tos veido pašvaldību savstarpējie norēķini par
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izglītības un sociālo iestāžu pakalpojumiem un finansējums Kokneses apvienotās
būvvaldes uzturēšanai .
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi plānoti 703 900 euro apmērā
jeb 7.9 % no kopējiem ieņēmumiem. Lielākie pašu ieņēmumi ir maksa par
komunālajiem pakalpojumiem 174 180 euro , ieņēmumi par personu uzturēšanos
sociālās aprūpes iestādēs 176 321 euro, PA Kokneses sporta centra ieņēmumi
118380 eiro , Kokneses sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas ieņēmumi 43 080
eiro.. Pārējos ieņēmumus sastāda vecāku maksas izglītības iestādēm un ieņēmumi
no kultūras pasākumiem un citi maksas pakalpojumi.
3.1.3.2. IZDEVUMI.
Izdevumi sastāda 9 050 395 euro (bez finansēšanas daļas izdevumiem
aizņemuma pamatsummas atmaksai un pamatkapitāla palielināšanai radniecīgā
komercuzņēmumā). Papildus ir finansēšanas daļas izdevumi aizņēmumu atmaksai
298310 euro
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Tāpat kā iepriekšējos gados vislielākais izdevumu īpatsvars pēc funkcionālās
kategorijas 47,0 % ir izglītībai.
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Vispārējo valdības dienestu izdevumos, kas sastāda 1 06 581 euro
( 11.7 % no kopējiem izdevumiem) ir ietverti arī līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem (rezerves fonds)
120 000 euro , savstarpējie norēķini par
pakalpojumiem no citām pašvaldībām 149 869 euro.
Sabiedriskajai kārtībai plānotie izdevumi 43 448 euro apmērā (0.5% no
kopējiem izdevumiem) ir paredzēti pašvaldības policijas uzturēšanai.
Ekonomiskās darbības izdevumi ir 643 588 euro apmērā (7.0% no
kopējiem izdevumiem) , no kuriem Iršu pagasta apkurei 90 687 euro, Sabiedrisko
attiecību un tūrisma nodaļa 134 573 euro, Kokneses apvienotā būvvalde 66151
euro, projektiem182187 un autoceļu uzturēšanai no mērķdotācijas 169680 eiro.
Vides aizsardzības izdevumi 117096 euro apmērā plānoti notekūdeņu
apsaimniekošanai Bebru un Iršu pagasta pārvaldēs , autoceļu uzturēšanai no
mērķdotācijas 50 900 eiro un vides stāvokāl uzlabošanai no dabasresursa nodokļa
18310 euro.
Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana plānoti 998203 euro
(11.0 % no kopējiem izdevumiem). Tai skaitā 104697 euro projektu realizācijai.
Pārējais finasējums ir novada teritorijas, ūdensaimniecības un dzīvokļu
saimniecības uzturēšanai.
Atpūtas un kultūras izdevumiem plānoti 731 800 euro ( 8,1 % no kopējiem
izdevumiem). Tajā skaitā sportam 343 980 euro (47,0 % no atpūtas un kultūras
izdevumiem). Kultūrai 387 20 euro (53.0 % no atpūtas un kultūras izdevumiem).
Izglītībai, kas ir lielākā izdevumu sadaļa, ir plānoti 4 113 620 euro jeb 47,0
%. Tai skaitā mērķdotācijas izglītības iestādēm 2 205 783euro . Kokneses novada
pašvaldības budžetā iekļautas 8 izglītības iestādes: 2 pirmskolas izglītības iestādes,
3 vispārējās izglītības iestādes, 1 speciālā internātskola-attīstības centrs un 1
mūzikas skola.
Budžetā plānoti arī pašvaldības izdevumi brīvpusdienām 5.-9. klašu
skolniekiem 50 996 euro un 5-6 gadīgiem pirmskolas izglītības iestādēs 8 628 euro.
1.-4. klases skolniekiem brīvpusdienas sedz valsts. Dotācija par vienu ēdienreizi no
valsts ir 1,42 euro.
Sociālajai aizsardzībai plānoti 1 230 266 euro ( 13.5 % no kopējiem
izdevumiem). Tai skaitā pabalstiem kopā plānoti 241049 euro, projektiem 309 686
euro.
Savstarpējiem norēķiniem ar sociālajām iestādēm citos novados plānoti 32
000 euro.
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Pašvaldībai ir 1 investīciju projekts, kura darbība ir iesākta un turpināsies
ilgāk par 2019. gadu.
(Euro)
Nr.
1.

ERAF projekts “Sociālo pakalpojumu
infrastruktūras attīstība Kokneses
novadā”

2019.gads

2020. gads

KOPĀ

257324

28592

285916

Atbalstītie priortārie un vieneizējie pasākumi
Investīcijas un vienreizējie pasākumi
gads
2015 plāns 2016 plāns 2017 plāns 2018 plāns 2019 plāns
Investīcijas un vienreizējie
pasākumi no pašvaldības
budžeta
369766
399929
446986
295864
1026158
Investīcijas un vienreizējie
pasākumi no aizņēmuma
42000
124198
77511
479549
652111
Kopā
411766
524127
524497
775413
1678269

3.1.4. Parādu un galvojumu finasiālās saistības
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Kopā Kokneses pašvaldībai ir parādsaistības par 33 aizņēmumiem. Atlikusī
neatmaksātā pamatsumma ir 3540688.84 euro. 2019. gadā plānots atmaksāt 298 310
euro aizņēmumu pamatsummas.
Kopā finansiālās saistības par galvojumiem ir 362274 euro. Tai skaitā 1178
euro par studējošo kredītiem, 16 148 euro par SIA Vidusdaugavas SPAAO
aizņēmumu, 427 303 euro par SIA “Kokneses komunālie pakalpojumi aizņēmumu.
Līdz šim visi galvotie aizņēmumi ir atmaksāti saskaņā ar līgumiem un pašvaldībai
nav radījuši izdevumus.
Kopējais saistību apjoms no pamatbudžeta ieņēmumiem (bez mērķdotācijām
izglītībai un projektiem) 2019. gadā sastāda 6.28%, kas ir nosacīti zems procents un
ir pieļaujamo 20% robežās.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

( personiskais paraksts)

31.01.2019

D.Vingris
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