PASKAIDROJUMA RAKSTS PIE KOKNESES NOVADA 2018.
GADA BUDŽETA.
1.Domes priekšsēdētāja ziņojums
Plānojot izdevumus 2018.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 grants ceļu , 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
pašvaldībā , izveidot jaunus sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem Deinstitualizācijas procesa
ietavaros, iesaistīt novada jauniešus “Proti un Dari” projektā, uzlabojot to prasmes un
zināšanas, veikt Kokneses pilsdrupu konservāciju un attīstīt pilsdrupās jaunus tūrisma
pakalpojumus, labiekārtot Kokneses parku, plānota Kokneses brīvdabas estrādes pārbūve ,
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. 2017.gadā salīdzinājumā ar 2016.gadu ir pieaudzis
novadā dzimušo bērnu skaits.
2018.gadā atzīmējam Latvijas 100.dzimšanas dienu un ceram, ka plānotie darbi,
aktivitātes un projekti padarīs Kokneses novadu vēl sakoptāku, skaistāku un rosīgāku, lai
ikviens šeit justos kā mājās.
Šajā gadā norisināsies arī Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki, kuros piedalīsies
13 mūsu novada kultūras kolektīvi.
Salīdzinot ar 2016.gadu, 2017. gadā bezdarba līmenis samazinājies par 1,2
procentiem. Kokneses novadā bezdarba līmenim šajā gadā ir tendence samazināties.
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Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumi 2017.gadā palielinājušies par
8 % salīdzinājumā ar 2016.gadu.
Gads

2017
2016
2015
2014
2013

Iedzīvotāju
skaits
Kokneses
novadā
5499
5648
5753
5814
5901

Ieņēmumi no IIN
Kokneses novadā
(euro)
2 898 065,00
2 656 789,00
2 429 748,00
2 487 488,00
2 372 195,00

IIN uz 1 iedz.
527,02
470,39
422,34
427,84
402,00

Domes priekšsēdētājs
Dainis Vingris
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2.Budžeta investīciju un vienreizējo pasākumu sasaite ar plānošanas
dokumeniem
2. mērķis Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2037.gadam
un attīstības programmas 2013.-2019.gadam ir noteikts “Uzņēmējdarbībai labvēlīga
vide”, kas iekļauj uzdevumus kuri jārisina 2018.gadā:
U.2.1. Uzņēmējdarbības attīstīšanai uzlabot infrastruktūru, ietilpst grants ceļu
sakārtošana projekta “Kokneses novada grants ceļu pārbūve un izbūve” ietvaros.
U2.2. Popularizēt novadā esošos resursus, saražoto produkciju un sniegtos
pakalpojumus ietilpst informācijas aktualizācija mājas lapā, uzņēmēju godināšana,
uzņēmēju piesaistīšana Kokneses svētku rīkošanā.
U2.4. Sekmēt tūrisma nozares attīstību, ietilpst regulāras tikšanās starp TIC,
pašvaldības pārstāvjiem un uzņēmējiem, Valsts kultūras pieminekļa “Kokneses
pilsdrupas” konservācijas darbi un labiekārtošanas darbi”, Eiropas reģionālā attīstības
fonda (ERAF) finansētās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas
mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros”, jaunu pakalpojumu
piedāvāšana, projekta “Hanzas vērtības ilgtspējīgai savienībai” realizēšana, pieredzes
apmaiņas braucieni, dalība projekta partneru pasākumos, žurnālistu vizītes u.c.
aktivitātes projekta Nr.LLI-211 “Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma
infrastruktūras pieejamības uzlabošana” ietvaros, Kokneses brīvdabas estrādes
pārbūve un soliņu novietošana Kokneses parka estrādē, projekta Nr. LLI-313
„Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos " realizācija Latvijas-Lietuvas
pārrobežu programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un Laivu parka kompleksa izbūve
“No varjagiem uz grieķiem” Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programmas ietvaros.
3. mērķis Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2037.gadam
un attīstības programmas 2013.-2019.gadam ir noteikts “Izglītības, kultūras un
sporta iespējām bagāta vide” , kas iekļauj uzdevumus kuri jārisina:
U3.1. Nodrošināt kvalitatīvu vispārējās izglītības (t.sk. pirmsskolas un speciālās
izglītības iestādes) pieejamību un kvalitatīvu izglītības programmu daudzveidību
atbilstoši sabiedrības vajadzībām, valsts un reģiona tendencēm tautsaimniecības
profesiju speciālistu nodrošināšanā ietilpst karjeras konsultantu pakalpojumu
nodrošināšana novada izglītības iestādēs projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros (ESF specifiskais
atbalsta mērķis 8.3.5. "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs");
U3.2. Uzlabot izglītības, kultūras un sporta infrastruktūru ietilpst Ilmāra Gaiša
Kokneses vidusskolas jumta nesošo konstrukciju pārbūve un pastiprināšana,
amatiermākslas un izglītības iestāžu pašdarbības kolektīvu materiālās bāzes (tērpu,
inventāra, mūzikas instrumentu) iegāde un atjaunošana, tērpu iegāde ELFLA projekta
“Latviešu tautas tērpu un kora tērpu iegāde Kokneses novada kolektīviem” ietvaros
un skaņu aparatūras iegāde ELFLA projekta “Skaņu aparatūras iegāde Kokneses
kultūras namam” ietvaros un tērpu iegāde Iršu deju kolektīvam, robotikas pulciņam
speciālas iekārtas, Skeitparka daļējs remonts, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas
aktu zāles remonta tehniskā projekta izstrāde.
U3.4. Nodrošināt sabalansētu interešu izglītības, kultūras un sporta pakalpojumu
pieejamību visiem novada iedzīvotājiem un viesiem, projekta “PROTI UN DARI”
ietvaros attīstīt Kokneses novada jauniešu prasmes un veicināt to iesaistīt izglītībā,
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darba tirgū un NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros (ESF
Specifiskais atbalsta mērķis 8.3.3. Atbalsta pasākumi jauniešiem, kuri nemācās,
nestrādā, neapgūst arodu) un interešu izglītības un neformālās izglītības veicināšana
un atbalstīšana (ESF Specifiskais atbalsta mērķa 8.3.2.2.pasākums “Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”), interešu izglītības un neformālās
izglītības veicināšana un atbalstīšana (ESF Specifiskais atbalsta mērķa
8.3.2.2.pasākums “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”).
4. mērķis Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2037.gadam
un attīstības programmas 2013.-2019.gadam ir noteikts “Droša, sakārtota un
veselīga vide” kas iekļauj uzdevumus kuri jārisina:
U4.1. Paaugstināt cilvēku drošību novadā izbūvēts Tilta ielas apgaismojums.
U4.2. Uzlabot novadā esošo satiksmes infrastruktūru, projekta “Kokneses novada
grants ceļu pārbūve un izbūve” realizācija ELFLA pasākumā „Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos" un Parka ielas pārbūve posmā no Blaumaņa ielas
līdz Lāčplēša ielai, Koknesē.
U4.4. Uzlabot ūdens kvalitāti un kanalizācijas tīklu sistēmu ietilpst koplietošanas
meliorācijas grāvju tīrīšana Dzeņu iela.
U4.6. Veidot pievilcīgu vidi bērniem ietvaros - Bērnu rotaļu laukuma izveide pie
Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centra ar ELFLA līdzfinansējumu.
U4.7. Atbalstīt ģimenes, ģimenes vērtības un veicināt dzimstību, projekta “Atver sirdi
Zemgalei” ietvaros alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Kokneses
novadā saistībā ar Deinstitucionalizācijas pasākuma īstenošanu, izglītojošo un
atbalsta grupu darbības nodrošināšana dažādām klientu grupām visā novadā
(speciālistu piesaiste uz konkrēto pakalpojumu, ģimeņu atbalsta programmas
izstrāde), ESF specifiskais atbalsta mērķis 9.2.2. “Palielināt kvalitatīvu institucionālai
aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu
pakalpojumu
pieejamību
personām
ar
invaliditāti
un
bērniem”
(Deinstitucionalizācija), projekta “Koknese veselīga vide visiem” ietvaros
ārpusskolas pasākumu organizēšana, apmācību programmu izveide vecākiem par
bērnu emocionālo audzināšanu (ESF specifiskā atbalsta mērķa 9.2.4.2. pasākums
"Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei",
specifiskā atbalsta mērķa 8.3.2.2. pasākums “Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”).
U4.9. Uzlabot novada estētisko un vides kvalitāti, tai skaitā veidot mūsdienīgus un
videi draudzīgus, publiski pieejamus rekreācijas objektus, projekta “Kultūras
mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” ietvaros Valsts nozīmes kultūras
pieminekļa „Kokneses pilsdrupas” konservācijas un arheoloģisko izpētes darbu
veikšana, pilsdrupu piedāvājuma un pakalpojumu pilnveidošana (ERAF specifiskais
atbalsta mērķis SAM 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas
mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”), Atradzes kapu teritorijas
labiekārtošana un palāšināšana.
U4.9. Uzlabot novada estētisko un vides kvalitāti, tai skaitā veidot mūsdienīgus un
videi draudzīgus, publiski pieejamus rekreācijas objektus - pagasta apstādījumu
labiekārtošana, pagasta svētku noformējums, domes pagalma apzaļumošana,
strūklaku uzstādīšana Kokneses parka dīķī, Kokneses parka taciņas izbūve uz estrādi,
dīķa tīrīšana Kokneses parkā
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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;
5) informāciju par speciālajiem budžetiem.
Kokneses novada pašvaldības budžets 2018.gadam ir sastādīts pamatojoties
uz likumu „Par valsts budžetu 2018.gadam un ievērojot LR likumu „Par
pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem” „Par budžetu un finanšu vadību”.
Sastādot 2018. gada budžeta projektu, pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši
novada attīstības prioritātēm, saskaņojot ar visām pagasta pārvaldēm un iestādēm, un
nodrošinot budžeta sabalansētību. Plānojot budžetu tika ņemts vērā, lai vienmērīgi
pieaugtu gan uzturēšanas izdevumi , gan ieguldījumi pamatlīdzekļiem, atbilstoši
kopējai ekonomiskai izaugsmei valstī. Tas savā būtībā ir dokuments, kurš atspoguļo
pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē.
2018.gada budžeta prioritātes:
1) Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas realizācija
2) Atbalsts uzņēmējdarbībai;
3) Sociālā palīdzība;
4) Izglītība

3.1. BUDŽETS.
Pamatojoties uz likumu “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018.,2019. un 2020.
gadam” 1.pielkumu un ņemot vērā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli
ieņēmumu pieaugums tiek plānoti 2019, gadā 3,5 % un 2020,gadā 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.
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Kokneses novada konsolidētā budžeta ieņēmumi 2018.gadā plānoti 7 895
627 euro apmērā, kas ir par 1 130 563 euro mazāk kā bija plānots uz 2017. gada
sākumu. Lielās ieņēmumu svārstības kopsumā ir saistītas ar dažadā apmēra
mērķdotācijām projektu realizācijai un ar Vecbebru profesionālās internātskolas
likvidāciju.

Nodokļu ieņēmumi. Nodokļu ieņēmumi ir lielākais budžeta ieņēmumu
avots. 2018.gadā tie plānoti 2 983 394 euro apmērā un tie ir par 171 226 euro jeb
6 % vairāk kā bija plānots uz 2017. gada sākumu. Nodokļu ieņēmumi sastāda 41 %
no kopējiem plānotajiem ieņēmumiem.
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem Valts negarantē 100% IIN ieņēmumu
izpildi. 100% tiek garantēta pirmo 3 ceturkšņu izpildei atbilstoši noteiktajiem
procentiem pa ceturkšņiem (22%;24%;26%). Ja tiek konstatēta neizpilde 4.ceturksnī
no gada sākuma tad kompensē tādā apmērā, lai IIN kopā ar valsts budžeta
kompensāciju būtu 19.6% apmērā no faktiskajiem kopbudžeta nodokļu
ieņēmumiem, nepārsniedzot ieņēmumu prognozi.
Ieņēmumi pēc finanšu izlīdzināšanas uz 1 iedzīvotāju salīdzinot ar 2017.
gadu pieauguši par 7,4%. 2018. gadā tie ir 718 euro uz 1 iedzīvotāju (2017. gadā
668 euro). Iepriekšējā gadā pieaugums bija 6,8%,
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Nenodokļu ieņēmumi. Nenodokļu ieņēmumu īpatsvars pašvaldības budžetā
ir neliels 0,40 % jeb 31 957 euro. Nenodokļu ieņēmumus sastāda procenti par kontu
atlikumiem, pašvaldības budžetā ieskaitītās nodevas, soda naudas un ieņēmumi no
pašvaldības mantas realizācijas .
Valsts budžeta transferti. Valsts budžeta transferti veido otru ievērojamāko
kopējo ieņēmumu daļu pēc nodokļu ieņēmumiem. 2018.gadā prognozētais
mērķdotāciju apjoms noteiktam mērķim ir 3660846 euro (2017, gadā 4 985 993
euro) jeb 46,4 % no kopējiem ieņēmumiem. Tajā skaitā:
Izglītības iestādēm (pedagogu atlīdzība, brīvpusdienas, mācību līdzekļi) 2249018
Teritorijas attīstībai,
590999
tai skaitā
Projekts Pilsdrupas , kultūras mantojuma saglabāšana Daugavas ceļā
127955
Projekts LAT-LIT Ilgtspējīga tūrisma pakalpojumu attīstība
71495
Projekts LAT LIT Aizraujošs ceļojums muižu parkos,
4675
Projekts -Pašvaldības grants ceļu pārbūve(LAD)1.kārta
217081
Projekts-Pašvaldības grants ceļu pārbūve (LAD) 3.kārta
100020
Projekts Darbnīcu laukumu pievadceļu izbūve
56936
Projekts" Bērnu rotaļu laukuma izveide Koknesē Vērenes 1"
12837
Kultūrai, tai skaitā
21518
Projekts "Skaņu aparatūras iegāde Kokneses kultūras namam"
9862
Projekts "Latviešu tautas tērpu iegāde Kokneses novada kolektīviem "
11656
Sociālajai aizsardībai,
105935
tai skaitā
NVA atbalsts-Sabiedriskie darbi
11500
Projekts "Proti un dari"
9000
Projekts Koknese veselīgākā vidē visiem
20000
ESF projekts profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās
947
Asistenta pakalpojumi
19200
Ģimenes atbalsta centrs "Dzeguzīte"
8539
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Valsts apmaksātajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem
1000
Vispārējie ieņēmumi
729125
tai skaitā
Dotācija no pašval'dibu finanšu izlīdzināšanas fonda
683596
Valsts budžeta dotācija
45529
Pašvaldību budžetu transferti. Šie ir maksājumi, kurus novada pašvaldība
saņem no citām pašvaldībām, šajā gadā to plānotais apjoms ir 330 662 euro jeb 4,2
% no kopējiem ieņēmumiem 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 642 601 euro apmērā
jeb 8,0 % no kopējiem ieņēmumiem. Lielākie pašu ieņēmumi ir maksa par
komunālajiem pakalpojumiem 135 015 euro , ieņēmumi par personu uzturēšanos
sociālās aprūpes iestādēs 192 164 euro, 100 000 euro PA Kokneses sporta centra
ieņēmumi, 40 070 Kokneses sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas ieņēmumi.
Pārējos ieņēmumus sastāda vecāku maksas izglītības iestādēm un ieņēmumi no
kultūras pasākumiem un citi maksas pakalpojumi.
3.1.3.2. IZDEVUMI.
Izdevumi sastāda 8 444 423 euro (bez finansēšanas daļas izdevumiem
aizņemuma pamatsummas atmaksai un pamatkapitāla palielināšanai radniecīgā
komercuzņēmumā). Papildus ir finansēšanas daļas izdevumi aizņēmumu atmaksai
273333 euro un ieguldījums pašu kapitālā SIA Kokneses komunālie pakalpojumi 35
090 euro.
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Tāpat kā iepriekšējos gados vislielākais izdevumu īpatsvars pēc funkcionālās
kategorijas 46,0 % ir izglītībai.
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Vispārējo valdības dienestu izdevumos, kas sastāda 1 000 532 euro
( 11.8 % no kopējiem izdevumiem) ir ietverti arī aizņēmumu procentu samaksa 620
euro apmērā, kā arī līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) 120 000
euro , savstarpējie norēķini par pakalpojumiem no citām pašvaldībām 130 942
euro.
Sabiedriskajai kārtībai plānotie izdevumi 40 412 euro apmērā (0.5% no
kopējiem izdevumiem) ir paredzēti pašvaldības policijas uzturēšanai.
Ekonomiskās darbības izdevumi ir 339 094 euro apmērā (4.0% no
kopējiem izdevumiem) , no kuriem Iršu pagasta apkurei 79 012 euro, Sabiedrisko
attiecību un tūrisma nodaļa 121 163 euro, Kokneses apvienotā būvvalde 60 847
euro, projektam „Hanzas vērtības ilgtspējīgai savienībai” 26 530 euro, projektam
LAT-LIT Ilgtspējīga tūrisma pakalpojumu attīstība” 42 042 euro.
Vides aizsardzības izdevumi 40 902 euro apmērā plānoti notekūdeņu
apsaimniekošanai Bebru un Iršu pagasta pārvaldēs .
Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana plānoti 1 485 925
euro (17,6 % no kopējiem izdevumiem). Tai skaitā 557 999 euro projektu
realizācijai. Pārējais finasējums ir novada teritorijas, ūdensaimniecības un dzīvokļu
saimniecības uzturēšanai.
Atpūtas un kultūras izdevumiem plānoti 751 450 euro ( 8,9 % no kopējiem
izdevumiem). Tajā skaitā sportam 310 164 euro (41,4 % no atpūtas un kultūras
izdevumiem). Kultūrai 441 286 euro (58,6 % no atpūtas un kultūras izdevumiem).
Izglītībai, kas ir lielākā izdevumu sadaļa, ir plānoti 3 882 395 euro jeb 46,0
%. Tai skaitā mērķdotācijas izglītības iestādēm 2 249 018 euro . Kokneses novada
pašvaldības budžetā iekļautas 8 izglītības iestādes: 2 pirmskolas izglītības iestādes,
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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 905 563 euro ( 10.7 % no kopējiem
izdevumiem). Tai skaitā pabalstiem kopā plānoti 147 193 euro, projektam
“Deinstitualizācija” 12000 euro, projektam “ Koknese veselīgākā vidē visiem” 24
137 euro, Asistenta pakalpojumiem 19 200 euro, projektam “Proti un dari” 9000
euro, pasākumam “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” 11500 euro.
Savstarpējiem norēķiniem ar sociālajām iestādēm citos novados plānoti 22
100 euro.
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Pašvaldībai ir 2 projekti, kura darbība turpināsies ilgāk par 2018. gadu.
(Euro)

Latvijas –Lietuvas pārrobežu
projekts”Ilgtspē’jīgu tūrisma
pakalpojumu attīstība”
Latvijas –Lietuvas pārrobežu
projekts”Aizraujošs ceļojums muižu
parkos”

2018.gads

2019. gads

KOPĀ

41042

46929

87971

90266

13577

103843

Atbalstītie priortārie un vieneizējie pasākumi
gads
Investīcijas un vienreizējie
pasākumi no pašvaldības
budžeta
Investīcijas un vienreizējie
pasākumi no aizņēmuma
Kopā

2015 plāns 2016 plāns 2017 plāns 2018 plāns

369766

399929

446986

295864

42000
411766

124198
524127

77511
524497

479549
775413
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3.1.4. Parādu un galvojumu finasiālās saistības

Kopā Kokneses pašvaldībai ir parādsaistības par 32 aizņēmumiem. Atlikusī
neatmaksātā pamatsumma ir 3 421 790 euro. 2018. gadā plānots atmaksāt 273 326
euro aizņēmumu pamatsummas.
Kopā finansiālās saistības par galvojumiem ir 495 519 euro. Tai skaitā 1858
euro par studējošo kredītiem, 16 850 euro par SIA Vidusdaugavas SPAAO
aizņēmumu, 476 811 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) sastāda 7.05%, kas ir nosacīti zems procents un ir
pieļaujamo 20% robežās.
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3.2. SPECIĀLAIS BUDŽETS
Pašvaldības speciālo budžetu veido autoceļu fonda ieņēmumi, dabas
resursu nodoklis.
Kopējie ieņēmumi speciālajā budžetā plānoti 150 636 euro apmērā. Kopējie
izdevumi 166 373euro apmērā.
Autoceļu fondam piešķirti 140 636 euro , kas ir par 3972 euro vairāk, kā tika
piešķirts uz 2017.gada sākumu.
Autoceļu uzturēšana:
Ieņēmumi: 140 636 euro
Izdevumi: 140 636 euro
gads
mēŗkdotācija sautoceļiem

2014
120614

2015
126679

2016
136664

2017
136664

2018
140 636

Naudas atlikums dabas resursu nodoklim uz 2018. gada 1. janvārī sastādīja
15 736 euro. Ieņēmumi tiek plānoti 10 000 euro apmērā. Plānotie izdevumi sastāda
35 737 euro. Dabas resursu līdzekļi tiks izmantoti gruntsūdeņu kvalitātes pārbaudei,
ūdenstilpju un to krastu sakārtošanai visos pagastos..
Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

( personiskais paraksts)

31.01.2018

D.Vingris
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