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Aknīstes novada domes 2017.gada 8.februāra saistošajiem noteikumiem
Nr.7/2017 „Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2017.gadam”
un 2017.gada 22.februāra saistošajiem noteikumiem
Nr.9/2017 “Aknīstes novada pašvaldības speciālā budžeta plāns 2017.gadam”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Aknīstes novada finanšu sistēmas galvenā sastāvdaļa ir pašvaldības budžets.
Tas ir pašvaldības darbības finansiālais pamats un finanšu instruments, ar kuru
pašvaldība nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un
sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām.
Aknīstes novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā
budžeta. Budžetā ir iekļauti visu novada struktūrvienību un iestāžu budžeti. Budžeta
atbildīga plānošana ir nozīmīga pašvaldībā, jo, veidojot sabalansētu ieņēmumu un
izdevumu plānu noteiktam laika periodam, tiek nodrošināta ne tikai konkrētu funkciju,
pasākumu un darbu veikšana, bet arī radīta bāze stabilitātei un attīstībai.
Budžets ir izstrādāts saskaņā ar LR likumiem “Par pašvaldībām”, “Par
pašvaldību budžetiem” ,Likumu par budžetu un finanšu vadību, “Par valsts budžetu
2017.gadam”, “Par nekustamā īpašuma nodokli”, Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas
likumu, LR Ministru kabineta noteikumos apstiprināto budžeta ieņēmumu, izdevumu
ekonomisko un funkcionālo kategoriju klasifikāciju, kā arī citos likumdošanas aktos
paredzētajām prasībām.
Būtiskākās izmaiņas, kas ietekmē Aknīstes novada pašvaldības 2017.gada
budžetu:
• 2017.gadā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas (PFI) aprēķini tika veikti
atbilstoši jaunajam Pašvaldību izlīdzināšanas (PFI) likumam, kas
ieviests 2016.gadā;
• Ar 2017.gada 1.janvāri mainās minimālā darba alga no 370 EUR uz 380
EUR. Algu fonda pieaugums visās iestādēs saistīts ar izmaiņām
likumdošanā gan saistībā ar minimālās algas pieaugumu, gan izmaiņām
pedagogu darba samaksā, gan grozījumiem Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā.
PAMATBUDŽETS
BUDŽETA IEŅĒMUMI
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido:
• nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma
nodoklis);
• nenodokļu ieņēmumi (pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no
pašvaldības īpašumu pārdošanas);
• transfertu ieņēmumi no valsts un pašvaldību budžetiem;

•

budžeta iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumiem (vecāku maksas, telpu
noma, zemes noma, telpu īre, dzīvokļu un komunālie pakalpojumi un citi
ieņēmumi).
Aknīstes novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2017.gadā bez aizņēmumu
summām plānoti 2393473 euro apjomā. No naudas līdzekļu atlikuma uz gada sākumu
2017.gada izdevumu segšanai tiks izlietoti 201684 euro. Nesadalītais līdzekļu atlikums
uz 2017.gada beigām plānots 71100 euro.
Budžeta ieņēmumu plāns izstrādāts atbilstoši reāli prognozējamiem
ieņēmumiem, kas paredzēti likumā “Par valsts budžetu 2017.gadam” un saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem Nr.1032 “Noteikumi par budžetu ieņēmumu
klasifikāciju”.
NODOKĻU IEŅĒMUMI
Nodokļu ieņēmumi ir lielākais Aknīstes novada pašvaldības budžeta ieņēmumu
avots. Šogad tie plānoti 1496211 euro apjomā un ir 62.5% no kopējiem plānotajiem
ieņēmumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nodokļu ieņēmumi plānoti par 140534
euro lielāki.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi pašvaldības budžetā ir nozīmīgs
nodokļu ieņēmumu veids un sastāda 1355955 euro jeb 56.6% no ieņēmumu kopējā
apjoma, kas ir par 149337 euro vairāk nekā iepriekšējā gadā. Šo nodokli administrē
Valsts kase un ieskaita pašvaldību budžetā noteiktu tā daļu. Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa sadalījums starp valsti un pašvaldībām sākot ar 2012.gadu ir 20%/80%.
Nekustamā īpašuma nodokli pašvaldības teritorijā administrē pašvaldība, šajā
gadā plānots iekasēt 140256 euro, kas budžeta ieņēmumos veido 5.9%.
NENODOKĻU IEŅĒMUMI
Nenodokļu ieņēmumi ir valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi, ieņēmumi
no īpašuma pārdošanas. Nenodokļu ieņēmumi šogad plānoti 16700 euro, tas ir 0.7% no
kopējiem ieņēmumiem.
Pašvaldības iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
2017.gada budžetā plānoti 77450 euro, tas sastāda 3.2% no kopējiem ieņēmumiem.
BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldības budžetā saņemtie transferti ir maksājumi, ko novads saņem no
citām pašvaldībām un valsts budžeta. 2017.gadā tie plānoti 803112 euro apjomā, kas
sastāda 33.6%, kas ir par 113997 euro mazāk nekā iepriekšējā budžeta gadā. Lielāko
šo ieņēmumu daļu (49.8%) veido dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
– 400287 euro, kas ir par 53353 euro mazāk nekā iepriekšējā budžeta gadā.
Mērķdotācijas pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku atlīdzībai
2017.gadā 8 mēnešiem iedalītas 260966 euro, kas ir par 30053 euro vairāk nekā
pagājušajā pārskata periodā. Līdzekļi pašvaldības pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu, interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8 mēnešiem 242974 euro,
mērķdotācijas pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām sastāda 17992 euro, kā arī dotācija 1.,2.,3., un 4.klašu skolēnu ēdināšanai
17900 euro, mērķdotācija pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 1452 euro,
finansējums asistentu pakalpojumu apmaksai 8300 euro.
Aktīvās nodarbinātības pasākuma “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”
īstenošanai transfertu ieņēmumos plānoti 11300 euro, kas nodrošinās 6 cilvēkiem
bezdarbnieka atlīdzību 150 euro mēnesī.
Transfertu maksājumus veido arī ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības
funkciju nodrošināšanai bērniem, kuri apmeklē Aknīstes novada pirmsskolas izglītības
iestādes vai mācās vispārizglītojošajās skolās – šie ieņēmumi sastāda 35000 euro.
Transferta maksājumus pašvaldība saņem no citām pašvaldībām sociālo funkciju

nodrošināšanai personām, kuras atrodas Aknīstes sociālās aprūpes centrā – šie
ieņēmumi sastāda 7000 euro.
No līdzekļiem ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta
iestādēm plānots saņemt 48996 euro par projektiem, kas tiks realizēti 2017.gadā:
• Specializētā autotransporta iegāde Aknīstes novada vajadzībām – 27000 euro,
• Veidosim nākotni bērniem – 9796 euro,
• Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā 12200 euro.
2017.gadā paredzēts saņemt finansējumu pašvaldības Klientu apkalpošanas
centra darbības nodrošināšanai 6900 euro.
PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMI
Ieņēmumu palielināšanai pašvaldība izmanto aizņēmumus, ievērojot valstī
noteiktos aizņēmumu mērķus.
Aknīstes novada pašvaldības 2017.gada budžetā plānots Valsts kases kredīts
462800 euro apjomā pašvaldības projektu realizēšanas nodrošināšanai:
• Aknīstes vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcijai 297000 euro,
• Mikroautobusa Mercedes-Benz Sprinter iegādei – 79700 euro,
• LEADER projekta “Radošās rezidences “Debesjums” izveidošana Gārsenē”
realizēšanai – 58000 euro,
• LEADER projekta “Autentisks cietums lauku pašvaldībā kā bezmaksas
apskates objekts Aknīstē” realizēšanai – 28100 euro.
BUDŽETA IZDEVUMI
Budžeta izdevumu plāns izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada
13.decembra noteikumiem Nr.934 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju
atbilstoši funkcionālajām kategorijām” un Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra
noteikumiem Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām”.
Pamatbudžeta izdevumi 2017.gada budžetā plānoti 2524057 euro apjomā, kas
ir par 127413 euro vairāk nekā pagājušajā gadā. Uzturēšanas izdevumi sastāda 2302365
euro jeb 91.2 % no kopējiem izdevumiem, kapitālie izdevumi sastāda 221692 euro jeb
8.8 % no kopējiem izdevumiem.
Izdevumi budžeta plānā sadalīti atbilstoši pašvaldības budžetu funkcionālajām
kategorijām.
01.100 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām – domes uzturēšanai
2017.gadā paredzēts finansējums 340412 euro apjomā. 2017.gada 3.jūnija pašvaldību
vēlēšanām –Aknīstes novada vēlēšanu komisijas darbībai paredzēti 7021 euro. Projekta
“Vienotais klientu apkalpošanas centrs” darbībai paredzēti 6900 euro. Kapitālajiem
izdevumiem kopā plānoti 1400 euro – paredzēta divu datoru iegāde - domes vajadzībām
un sabiedrisko attiecību speciālistam.
06.200 Teritoriju attīstībai pašvaldības budžetā šogad plānots finansējums
535623 euro apmērā. Paredzēts finansējums “Aknīstes novada pašvaldības grants ceļu,
ielu pārbūve” tehnisko projektu izstrādei šādiem ceļiem:
Aknīstes pilsētā un pagastā 22996 euro apmērā
• Aknīste – Krāces ceļš
• Melioratoru iela
• Avotu iela
• Lauku iela
• Girenieku iela
• 14.CRBP – Censoņu ceļš
Asares pagastā 19030 euro apmērā
• Asare – Vilkupīte ceļš
• Tauriņi – Upītes ceļš
• Tauriņi – Vanagi ceļš

• Parks – Dienvidi ceļš
• Dienvidi – Grantsbedres ceļš
• Lupīnas – Birznieki ceļš
• Rīti – Vecozoli ceļš
Gārsenes pagastā 8773 euro apmērā
• Gārsene – Bajāri ceļš
• Gārsene – Jaunmuiža- Irbes ceļš
Šogad tiks iesākta arī šī projekta “Aknīstes novada pašvaldības grants ceļu, ielu
pārbūve” realizācija, kur finansējums projekta īstenošanai tiks ņemts kā aizņēmums no
Valsts kases.
Paredzēts finansējums 15000 euro apmērā projekta “Pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Aknīstes novadā” tehniskās
dokumentācijas sagatavošanai.
Gaisvadu līnijas pārbūvei Aknīstes pilsētā, ierokot kabeļus zemē, paredzēti
5380 euro. Gārsenes pagastā ieplānoti līdzekļi 3940 euro tehniskā projekta izstrādei
angāra būvniecībai. Asares pagastā paredzēts realizēt būvdarbus kanalizācijas sistēmas
sakārtošanai kā Ancenes ūdenssaimniecības projekta turpinājumu par 15000 euro.
Turpināsies pašvaldības īpašumtiesību sakārtošana un īpašumu tiesību
reģistrēšana. Katru gadu šiem mērķiem tiek paredzēts finansējums, arī 2017.gadā
ieplānoti 14610 euro.
08.210 Triju bibliotēku uzturēšanas izdevumi novada pašvaldībā plānoti 59955
euro. Arī šogad turpinās grāmatu fonda papildināšana un tiks iepirkti bibliotēku krājumi
par 3763 euro. Aknīstes pilsētas bibliotēka iegādāsies datoru. Šogad periodisko
izdevumu pasūtīšanai piešķirti 1337 euro. Finansējums Aknīstes novada bibliotēkām
grāmatu iegādei tiek piešķirts, ņemot vērā reģistrēto lietotāju skaitu.
08.230 Pašvaldības kultūras un sporta izdevumiem ieplānoti 181026 euro.
Dažādu pasākumu organizēšanai gan pilsētā, gan pagastos, Sēlijas tautas mākslas
svētkiem, Aknīstes novada svētkiem, senioru deju svētkiem Ventspilī, jauniešu dienu,
amatierteātru dienu, dažādu sporta aktivitāšu un svētku organizēšanai, bērnu un
bērnības svētku pasākumam, Latvijas simtgades pasākumiem, līdzdalības maksām
kultūras un sporta pasākumos paredzēti 39525 euro. Kultūras darbības nodrošināšanai
paredzēts iegādāties skaņu pulti, digitālo crosolveu, sintezatoru, mikrofonus par 1663
euro. Ieplānoti līdzekļi 1688 euro ir jaunu tērpu iegādei Gārsenes sieviešu vokālajam
ansamblim, senioru deju kolektīvam tiks šūtas vīriešu vestes.
2016.gada janvārī bijušās Gārsenes pamatskolas ēkā savu darbību uzsāka
struktūrvienība – Gārsenes pils. Pamatdarbības uzsākšanai lielāki kapitālieguldījumi
pilij tika ieguldīti 2016.gadā. 2017.gadā pilij paredzēta jaunu mēbeļu, gultasveļas
iegāde par 2000 euro. Pils aktu zālē tiks mūrēta podiņu krāsns par 6000 euro, tiks
atremontēta malkas apkures krāsns par 1000 euro. Pils budžetā paredzēti līdzekļi 5203
euro tehniskā projekta izstrādei projektam “Radošās rezidences “Debesjums”
izveidošana Gārsenē”.
Izglītības un kultūras pārvaldes pakalpojumu apmaksai 2017.gadā paredzēti
7529 euro.
08.209 Tūrisma darbības nodrošināšanai budžetā paredzēti 39892 euro, no tiem
– biedru maksām 120 euro (LLTA Lauku ceļotājs, Zemgales tūrisma asociācija),
tūrisma pasākumiem 1100 euro (VeloFoto, Baznīcu naktis u.c.), līdzfinansējumam
fondam1836 paredzēti 1000 euro.
Aknīstes pilsētas muzejam paredzēts iegādāties skeneri, laminētāju,
novērošanas kameru, metāla skapi un elektrisko pļaujmašīnu. Aknīstes pilsētā tiks
uzstādītas norādes, savukārt Asares pagasta veselības takās tiks uzstādīts informatīvais
stends. Visiem šiem mērķiem paredzēti 4650 euro.
09.100 Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” uzturēšanai un audzēkņu
izglītošanai (81 bērns) 2017.gadā plānoti 262475 euro, t.sk. valsts mērķdotācija
pedagoģisko darbinieku atlīdzībai 15800 euro, valsts mērķdotācija mācību līdzekļu un
literatūras iegādei 511 euro. Papildus mērķdotācijām, mācību līdzekļiem pašvaldība

piešķīrusi vēl 489 euro. Pašvaldības līdzekļi pedagogu atlīdzības nodrošināšanai
2017.gadam nepieciešami 68011 euro apmērā.
2017.gadā PII Bitīte paredzēts saremontēt tualetes un sanitāros mezglus par
6000 euro. Tiks atjaunots mīkstais inventārs – gultas veļa un dvieļi par 1100 euro.
2017.gadā tiks īstenots LEADER projekts “Veidosim nākotni bērniem” par 10884
euro, kura ietvaros ir paredzēts iegādāties un papildināt rotaļu laukumus ar jaunu
inventāru.
Novada pašvaldība nodrošina visiem PII Bitīte bērniem brīvpusdienas un
2017.gadam piešķirtie līdzekļi bērnu ēdināšanai ir 15000 euro.
09.210 Kopējais plānotais finansējums pamatizglītības nodrošināšanai ir
569478 euro. 2016./2017.mācību gadā novadā darbojas Aknīstes vidusskola (208
audzēkņi) un Asares pamatskola (27 audzēkņi). Skolu uzturēšanas izdevumiem plānoti
līdzekļi 549768 euro, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija pedagoģisko darbinieku
atlīdzībai 8 mēnešiem 242915 euro, valsts budžeta mērķdotācijas mācību līdzekļu un
literatūras iegādei 4500 euro, valsts budžeta mērķdotācijas 1.,2.,3., un 4.klašu skolēnu
ēdināšanai 17921 euro. Pašvaldības līdzekļi nepieciešami sociālā pedagoga atlīdzībai
Aknīstes vidusskolā 6723 euro, pedagogu atlīdzības nodrošināšanai Asares pamatskolā
15340 euro.
Kapitālie izdevumi sastāda 19710 euro, kas paredzēti mēbeļu (regulējamie soli,
krēsli Aknīstes vidusskolai, drēbju skapji un galdi Aknīstes vidusskolas internātam),
aptumšoto žalūziju, datortehnikas, projektoru, ekrānu, televizoru iegādei Aknīstes
vidusskolai un rotaļu laukuma atribūtu iegādei Asares pamatskolai.
Šogad turpināsies iesāktie skolas stadiona rekonstrukcijas darbi. Šie darbi tiks
finansēti ar Valsts kases aizņēmumu 297000 euro.
Norēķiniem ar citu pašvaldību izglītības iestādēm par bērniem, kuru
dzīvesvieta deklarēta Aknīstes novadā, bet kuri apmeklē citu pašvaldību izglītības
iestādes, šogad plānoti 42180 euro.
29.510 Bērnu un jauniešu centra (BJC) darbības nodrošināšanai paredzēti
51797 euro, t.sk. valsts budžeta mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu
darba samaksai un VSAOI 8 mēnešiem 5355 euro.
BJC ieplānoti līdzekļi Bērnu svētku un Jauniešu dienas svētku organizēšanai
2000 euro. Pamatkapitāla veidošanai ieplānoti 1850 euro tiks izlietoti datora, digitālo
klavieru un lielo galda spēļu iegādei.
10.920 Sociālajam dienestam paredzēti izdevumi 350595 euro, no tiem sociālā
dienesta darbības nodrošināšanai 69700 euro.
Sociālajiem pabalstiem (veselības aprūpe, ēdināšanas pabalsti, sociālās
garantijas bāreņiem un audžuģimenēm, GMI, dzīvokļa pabalsti un pārējā sociālā
palīdzība un maksājumi iedzīvotājiem) ieplānoti 31250 euro, pabalstiem bijušajam
priekšsēdētājam 4215 euro, izdevumiem brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 31390 euro. Tie
ir maksājumi par audžuģimeņu pienākumu veikšanu, dzimšanas, apbedīšanas pabalsti,
pabalsti, atgriežoties no ieslodzījuma, uzsākot mācības 1.klasē, iedzīvotāju sveikšana
80., 90.gadu un Zelta kāzu jubilejās, pabalsti politiski represētajām personām, pabalsti
ilgstošas ārstēšanās gadījumos, brīvpusdienas skolu audzēkņiem. Novada pašvaldība
nodrošina daudzbērnu ģimeņu un trūcīgo ģimeņu skolēniem no 5.klases līdz 12.klasei
simtprocentīgas brīvpusdienas, pārējiem 5.-12.kl.skolēniem tiek apmaksāti 50% no
ēdināšanas izdevumiem. Brīvpusdienām vispārizglītojošās iestādēs piešķirtie līdzekļi ir
18310 euro.
Norēķiniem par novada iedzīvotāju uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs
paredzēti 120060 euro, asistentu pakalpojumu nodrošināšanai 6996 euro, krīzes centru
pakalpojumu apmaksai 11660 euro, bērnu namu pakalpojumu apmaksai 4000 euro.
Kapitālajiem izdevumiem 26257 euro ieplānoti tehniskā projekta izstrādei un
autoruzraudzībai projektam “Dienas centra un grupu dzīvokļu izveide Aknīstē, Skolas
ielā 9”.
Tiks realizēts LEADER projekts “Specializētā autotransporta iegāde” par
50063 euro. Bez tam pašvaldība 2017.gadā iesāks realizēt ESF projektu “Veselības

veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Aknīstes novadā”
izdevumi 2017.gadam ir 15944 euro.

un paredzētie

KREDĪTSAISTĪBAS
Uz 2017.gada 1.janvāri Aknīstes novada pašvaldībai ir 12 aizņēmumu līgumi.
Kopējā aizņēmumu Valsts kasē neatmaksātā daļa ir 1283274 euro.
Kredītu atmaksai 2017.gadā budžeta izdevumos ieplānoti 123795 euro, t.sk.
➢ 2818 euro – ūdens kvalitātes uzlabošana Asares ciemā;
➢ 5987 euro – Aknīstes katlu mājas rekonstrukcija;
➢ 6632 euro – Skolas ielas rekonstrukcija Aknīstes pilsētā;
➢ 8122 euro – siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana PII Bitīte un
Aknīstes vidusskolā;
➢ 8349 euro – siltumapgādes sistēmu vienkāršota rekonstrukcija Aknīstes
novada Ancenes ciemā;
➢ 9653 euro – ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Ancenes
ciemā;
➢ 3984 euro – ūdenssaimniecības attīstība Aknīstes novada Asares ciemā;
➢ 38484 euro – Augšzemes ielas rekonstrukcija Aknīstes pilsētā;
➢ 6724 euro – siltumapgādes sistēmas vienkāršota rekonstrukcija Aknīstes
novada Aknīstes pilsētā;
➢ 4120 euro – pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā
transporta (traktora) iegāde;
➢ 1592 euro – Aknīstes vidusskolas darbmācības ēkas remontdarbi;
➢ 2480 euro – Gārsenes kultūras nama ēkas vienkāršota renovācija;
➢ 14850 euro – Aknīstes vidusskolas sporta stadiona rekonstrukcija;
➢ 10000 euro - mikroautobusa Mercedes-Benz Sprinter iegāde.
Par saņemtajiem kredītiem pašvaldība norēķinās saskaņā ar grafiku, maksājumi
tiek veikti regulāri, noteiktajā laikā un apjomā.
SPECIĀLAIS BUDŽETS
Speciālā budžeta 2017.gada ieņēmumi plānoti 132894 euro apmērā, t.sk.
dabas resursu nodoklis 14000 euro un autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 118894 euro, un
izdevumi 169262 euro apmērā.
Speciālā budžeta atlikums uz 2017.gada 1.janvāri ir 50301 euro, savukārt
uz 2017.gada beigām atlikumā plānoti 13933 euro.
Dabas resursu nodokļa finansējumu paredzēts izlietot ar vides aizsardzību
saistītiem pasākumiem: gruntsūdens monitoringu veikšanai, hidroforu skalošanai un
dezinfekcijai, ūdens atdzelžošanas stacijas apkopei, remontdarbiem. Nepieciešamā
inventāra (kompresori, sūkņi) iegādei, ūdenssaimniecības un kanalizācijas
pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī aprēķinātā dabas resursu nodokļa nomaksai.
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi piešķirti tādā pašā apjomā kā iepriekšējā
budžeta gadā. Finansējums tiks izlietots pakalpojumu apmaksai par novada ielu un
autoceļu uzturēšanu un Aknīstes pilsētas Augšzemes un Skolas ielu rekonstrukcijai
ņemtā kredīta pamatsummas atmaksai.
PROGRAMMA TURPMĀKAJIEM GADIEM
Aknīstes novada pašvaldība piedalīsies Biedrības Lauku partnerība
“Sēlija” izsludinātajā atklātajā konkursā projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtā
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2. pasākuma “ Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās
sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU LĪDZEKĻI
Ziedojumi un dāvinājumi saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par
budžeta pārskatiem netiek plānoti. Uz 2017.gada 1.janvāri šo līdzekļu atlikums ir 2108
euro.

Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

LATVIJAS REPUBLIKA

AKNĪSTES NOVADS

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA
AKNĪSTES NOVADA DOME
Reģ. Nr.90000026441
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208
Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv

APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2017.gada 8.februārī (protokols Nr.3, 2.#)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7/2017
„Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta plāns 2017.gadam”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu,
46.panta pirmo un otro daļu,
likumu „Par pašvaldību budžetiem”,
likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam”,
Likumu par budžetu un finanšu vadību
1. Atlikums uz 2017.gada 1.janvāri Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžetā –
EUR 201684,00.
2. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļu par
EUR 2393473,00.
Klasifikācijas
kods

01.0.0.0
01.1.0.0
01.1.1.0
01.1.1.2.
04.0.0.0
04.1.0.0
04.1.1.0
04.1.1.1.
04.1.1.2.
04.1.2.0
04.1.2.1.
04.1.2.2.
09.0.0.0
09.4.0.0
09.4.2.0
09.4.2.0.

Nosaukums
I KOPĀ IEŅĒMUMI
II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
III Nodokļu ieņēmumi
Tiešie nodokļi
IENĀKUMA NODOKĻI
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata gada ieņēmumiem
ĪPAŠUMA NODOKĻI
Nekustamā īpašuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā saimnieciskā gada
ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm iepriekšējo gadu parādi
IV Nenodokļu ieņēmumi
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu
bāriņtiesās un pagasttiesās
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās un
pagasttiesās

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
2 39 34 73
1 51 29 11
1 49 62 11
1 49 62 11
1 35 59 55
1 35 59 55
1 35 59 55
1 35 59 55
14 02 56
14 02 56
12 93 07
10 93 07
2 00 00
1 09 49
88 49
21 00
1 67 00
12 00
12 00
12 00
12 00

10.0.0.0
10.1.0.0
10.1.4.0
10.1.4.0.
13.0.0.0

13.1.0.0
13.1.0.0
13.1.0.0.
13.2.0.0
13.2.1.0
13.2.1.0.
18.0.0.0
18.6.0.0
18.6.2.0
18.6.2.1.
18.6.2.2.
18.6.2.4.

18.6.2.5.

18.6.2.7.
18.6.2.9.
18.6.3.0
18.6.3.2.
18.6.4.0
18.6.4.0.
18.8.0.0
18.8.1.0
18.8.1.0.
19.0.0.0
19.2.0.0
19.2.1.0
19.2.1.0.
19.2.3.0
19.2.3.0.
21.0.0.0
21.3.0.0
21.3.5.0
21.3.5.2.
21.3.7.0
21.3.7.9.
21.3.8.0
21.3.8.1.
21.3.8.4.
21.3.8.9.
21.3.9.0

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS
Naudas sodi
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBAS) ĪPAŠUMA
PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU PAMATPARĀDA
KAPITALIZĀCIJAS
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
V Transfertu ieņēmumi
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti no valsts
budžeta
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim
Dotācija 1. ,2., 3. un 4. klases brīvpusdienām
Mērķdotācijas mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei
Mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības,
profesionālās izglītības, spec. izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības
programmu pedagogu darba samaksai un VSAOI
Mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām
Mērķdotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai pers. ar invaliditāti
Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu
finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm
NVA projektu līdzekļi
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda
Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta transferti Eiropas
Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai
Ieņēmumi par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu
projektu īstenošanai
Ieņēmumi par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu
īstenošanai
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai
Ieņēmumi sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai
VI Budžeta iestāžu ieņēmumi
BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi
Maksa par izglītības pakalpojumiem
Ieņēmumi no vecāku maksām
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas
pakalpojumiem
Ieņēmumi par nomu un īri
Ieņēmumi par telpu nomu
Ieņēmumi par zemes nomu
Ieņēmumi par telpu īri
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem

3 00
3 00
3 00
3 00
1 52 00

71 00
71 00
71 00
81 00
81 00
81 00
80 31 12
76 11 12
71 21 16
30 05 29
1 79 00
50 11
24 29 74

1 79 92

83 00
83 52
1 13 00
1 13 00
40 02 87
40 02 87
4 89 96
4 89 96
4 89 96
4 20 00
4 20 00
3 50 00
3 50 00
70 00
70 00
7 74 50
7 74 50
7 74 50
1 50 00
1 50 00
2 00
2 00
2 37 50
1 00 00
97 50
40 00
3 85 00

21.3.9.1.
21.3.9.3.
21.3.9.4.
21.3.9.9.

Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem

35 00
40 00
2 30 00
80 00

3. Apstiprināt Aknīstes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļu par
EUR 2524057,00.
Klasifikācijas
kods

Nosaukums
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM
KATEGORIJĀM

01.100
01.110
06.200
08.210
08.230
08.290
09.110
09.219
09.510
10.920
1000
1100
1110
1119
1140
1148
1150
1150
1200
1210
1210
2000
2100
2110
2111
2112
2120
2121
2122
2200
2200
2200
2210
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2229

Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
Teritoriju attīstība
Bibliotēkas
Kultūras centri, nami, klubi
Pārējā citur neklasificētā kultūra
Pirmsskolas izglītība
Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
Atlīdzība
Atalgojums
Mēneša amatalga
Pārējo darbinieku mēneša amatalga
Piemaksas un prēmijas
Prēmijas, naudas balvas un materiālā stimulēšana
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu
dokumentu pamata
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu
dokumentu pamata
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla
rakstura pabalsti un kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Komandējumi un dienesta braucieni
Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni
Dienas nauda
Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi
Ārvalstu komandējumi un dienesta braucieni
Dienas nauda
Pārējie komandējumu izdevumi
Pakalpojumi
Pakalpojumi
Pakalpojumi
Pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumi
Pārējie sakaru pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
Izdevumi par siltumenerģiju, tai skaitā apkuri
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju
Izdevumi par elektroenerģiju
Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un
teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju
Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem

Apstiprinātais
gada plāns
(EUR)
2 52 40 57
7 86 80
70 21
34 04 12
53 56 23
6 44 68
18 10 26
3 98 92
26 24 75
56 94 78
5 17 97
39 31 85
2 52 40 57
1 40 34 62
1 13 55 77
1 08 48 81
1 08 48 81
10 00
10 00
4 96 96
4 96 96
26 78 85
26 78 85
26 78 85
54 23 09
18 20
12 20
3 50
8 70
6 00
5 00
1 00
33 58 95
0
0
63 00
63 00
12 19 49
5 16 54
60 55
5 56 50
84 10
1 80

2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2246
2247
2250
2251
2260
2261
2263
2264
2270
2279
2280
2283
2300
2310
2311
2312
2314
2320
2321
2322
2340
2341
2350
2350
2360
2361
2363
2370
2370
2400
2400
2400
4000
4300
4310
4311
5000
5200
5210

Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un veicamo funkciju
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
Pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana
Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi
Izdevumi par transporta pakalpojumiem
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba
ņēmējiem
Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem
Bankas komisija, pakalpojumi
Pārējie iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības
nodrošināšanu saistītie pakalpojumi
Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku,
būvju un ceļu kapitālo remontu)
Ēku, būvju un telpu remonts
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana
Nekustamā īpašuma uzturēšana
Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana
Apdrošināšanas izdevumi
Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi
Informācijas sistēmas uzturēšana
Īre un noma
Ēku, telpu īre un noma
Zemes noma
Iekārtu un inventāra īre un noma
Citi pakalpojumi
Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi
Maksājumi par sniegtajiem finanšu pakalpojumiem
Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs, ko
neuzskaita kodā 5000
Biroja preces un inventārs
Biroja preces
Inventārs
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai
Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Kurināmais
Degviela
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīnas
instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana
Mīkstais inventārs
Ēdināšanas izdevumi
Mācību līdzekļi un materiāli
Mācību līdzekļi un materiāli
Izdevumi periodikas iegādei
Izdevumi periodikas iegādei
Izdevumi periodikas iegādei
Procentu izdevumi
Pārējie procentu maksājumi
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, izņemot valsts sociālās
apdrošināšanas speciālo budžetu
Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi
Zeme, ēkas un būves

7 47 50
62 56
26 01
2 44 78
28 05
77 70
2 60
3 05 80
6 72 12
1 32 00
1 07 00
90 62
2 50 00
60 51
31 99
1 19 83
1 19 83
56 37
18 35
3 20
34 82
4 45 28
4 45 28
35 36
35 36
20 32 57
4 96 64
1 22 65
1 22 14
2 51 85
4 82 98
70 25
4 12 73
3 79
3 79
5 90 09
5 90 09
4 31 98
46 98
3 85 00
27 09
27 09
13 37
13 37
13 37
35 65
35 65
35 65
35 65
22 16 92
22 16 92
10 00

5214
5230
5231
5232
5233
5238
5239
5250
5250
6000
6200
6240
6242
6250
6252
6253
6255
6259
6260
6260
6270
6270
6290
6292
6299
6400
6410
6419
6420
6423
7000
7100
7180
71800
7200
7210
7210
72101
72103
7215
7270

7270

Zeme zem ēkām un būvēm
Pārējie pamatlīdzekļi
Transportlīdzekļi
Saimniecības pamatlīdzekļi
Bibliotēku fondi
Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika
Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Sociālie pabalsti
Pensijas un sociālie pabalsti naudā
Valsts nodarbinātības pabalsti naudā
Bezdarbnieka stipendija
Pašvaldību sociālā palīdzība naudā
Pabalsti veselības aprūpei
Pabalsti ēdināšanai
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā
Pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi iedzīvotājiem naudā
Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā
Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā
Dzīvokļa pabalsti naudā
Dzīvokļa pabalsti naudā
Valsts budžeta maksājumi iedzīvotājiem
Transporta izdevumu kompensācijas
Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts budžeta veiktie maksājumi
iedzīvotājiem naudā
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un
kompensācijās
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem
Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību
saistošajiem noteikumiem
Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi pašvaldību
brīvprātīgo iniciatīvu izpildei
Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
Aizņēmumu atmaksa un līzinga maksājumi
Aizņēmumu atmaksa un līzinga maksājumi
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām
pašvaldībām
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām
Izglītības transferti
Sociālās palīdzības transferti
Pārējie izdevumu transferti citām pašvaldībām
Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji
finansētām atvasinātajām publiskajām personām, budžeta
nefinansētajām iestādēm
Pašvaldības uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji
finansētām atvasinātajām publiskajām personām, budžeta nefinansētajām
iestādēm

10 00
8 75 49
5 00 63
1 93 67
65 63
1 13 06
2 50
13 31 43
13 31 43
19 88 15
4 53 65
99 00
99 00
1 38 00
95 00
7 00
10 00
26 00
30 00
30 00
1 44 00
1 44 00
42 65
50
42 15
15 34 50
12 20 60
12 20 60
3 13 90
3 13 90
15 42 14
7 86 80
7 86 80
7 86 80
7 55 34
7 40 84

4. Plānotais atlikums uz 2017.gada 31.decembri – EUR 71100,00.
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

89 41
4 21 80
1 56 60
73 03
14 50

14 50

