Lielvārdes novada domes 2017.gada 29.decembra saistošo noteikumu
Nr….. “Grozījumi Lielvārdes novada 2017.gada 25.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2017. gada budžets””

Paskaidrojuma raksts
Lielvārdes novada pašvaldības budžets 2017.gadam izstrādāts, saskaņā ar
likumiem „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un
finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2017.gadam” un citiem normatīviem
aktiem. Lielvārdes novada pašvaldības budžets 2017.gadam ir bezdeficīta
budžets, t.i., sabalansēts ieņēmumu un izdevumu daļā.
Pašvaldības budžets ir viens no svarīgākajiem instrumentiem likumā “Par
pašvaldībām” noteikto pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai. Ar
budžeta palīdzību un pieņemto lēmumu atbilstību tiek realizēta novada
ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšana un veidota teritorijas ilgtermiņa
attīstība.
Budžeta grozījumi ietver sevī visus jau iepriekš apstiprinātos un vēl
pieņemamos grozījumus no 2017.gada 30.novembra līdz 2017.gada
29.decembrim. Šāds termiņš izvēlēts, jo iepriekšējie budžeta grozījumi tika
apstiprināti 2017.gada 29.novembrī Lielvārdes novada pašvaldības domes sēdē.
1. Pašvaldības budžeta ieņēmumi.
Lielvārdes novada pašvaldības 2017. gada kopbudžeta ieņēmumi plānoti
11 559 302 EUR apmērā, ko veido pamatbudžeta ieņēmumi 11 275 659 EUR,
speciālā budžeta ieņēmumi 281 123 EUR, ziedojumu un dāvinājumu budžets
2 520 EUR apmērā. Kopā ar līdzekļu atlikumu no iepriekšējā gada –
pamatbudžetā 2 118 162 EUR atlikums no speciālā budžeta 128 849 EUR,
ziedojumu un dāvinājumu budžeta 995 EUR pašvaldībai pieejamie finanšu
resursi 2017. gadā plānots 13 788 173 EUR. Kopējais budžets uz vienu novada
iedzīvotāju ir 1303 EUR (iedzīvotāju skaits uz 01.01.2017. – 10583).
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1. att. Pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma,
nekustamā īpašuma un azartspēļu nodoklis). Tie šajā gadā kopumā
plānoti 6 681125 EUR apmērā, un veido 59% no kopējiem pamatbudžeta
ieņēmumiem.
Pārējos ieņēmumus veido valsts budžeta dotācijas – galvenokārt
mērķdotācijas izglītības nozarei, saņemtie maksājumi par budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem, dažādas pašvaldību budžetā ieskaitāmās
nodevas, soda naudas, kā arī ieņēmumi no darījumiem ar pašvaldības īpašumu.
Nodokļu ieņēmumi.
2017.gadā Lielvārdes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no
nodokļiem plānoti 6 681 125 EUR, jeb 631 EUR uz vienu Lielvārdes novadā
deklarēto iedzīvotāju, kas ir par 47 EUR vairāk nekā 2016.gadā. Iedzīvotāju
ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti 6 204 82587 EUR apmērā, kas ir par 6%
vairāk nekā 2016.gada faktiskā izpilde, savukārt iedzīvotāju ienākuma nodokļa
dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda paredzēta 640 986 EUR, kas ir par
17753 EUR vairāk nekā 2016.gadā.
Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ir otrs galvenais ieņēmumu avots
Lielvārdes novada pašvaldības budžetā, un to 2017. gadā plānots iekasēt 446300
EUR apmērā.
Nekustamā īpašuma nodokļa likmes 2016. gadā netiek mainītas - tās
saglabājas esošajā apmērā (zemei, ēkām, inženierbūvēm – 1.5% apmērā un
mājokļiem – 0.2%, 0.4% un 0.6% apmērā, atkarībā no īpašuma kadastrālās
vērtības uz 2016. gada 1. janvāri).
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Speciālais budžets 2017. gadā plānots 409 972 EUR apmērā, ko veido
īpašiem mērķiem paredzētie līdzekļi (dabas resursu nodoklis, mērķdotācijas no
valsts budžeta pašvaldības autoceļu finansēšanai).
2.Pašvaldības kopbudžeta izdevumi.
Lielvārdes novada pašvaldības 2017. gada kopbudžeta izdevumi plānoti
13 655 808 EUR apmērā un, atbilstoši ieņēmumiem, sastāv no pamatbudžeta un
speciālā budžeta izdevumiem un kredītu pamatsummas atmaksas
(attiecīgi 12 685 160 EUR, 409 972 EUR un 558 661 EUR) un ziedojumu
izdevumiem 2015. Atlikums gada beigās paredzēts pamatbudžetā 150 000EUR
apmērā, ziedojumu un dāvinājumu budžetā 1500 EUR apmērā.
3. Grozījumos iekļautās izmaiņas pamatbudžetā.
Pamatbudžets ieņēmumu un izdevumu daļā palielinās par 16 269 EUR, kas ir
sešu ieņēmumu atspoguļojums:
 Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skola (tāme 695116) sakarā ar
Īsalmi (Somija) pašvaldības atmaksāto summu 1607 EUR;
 Jumpravas pašvaldības aģentūra (tāme 29600) sakarā ar pašvaldības
kustamās mantas pārdošanu par summu 4300 EUR;
 Projekts “Runā, dari un maini!” (tāme 10936) par summu 1096 EUR;
 Lielvārdes pamatskolai- asistenti (tāme 19217) par summu 236 EUR;
 Sociālais dienests – asistenti (tāme 51095) par summu 9000 EUR;
 Jumpravas pašvaldības aģentūra (tāme 29600) par reģistrācijas maksu par
piedalīšanos izsolē 30 EUR.
Papildus iepriekšminētiem grozījumiem visas Lielvārdes novada
pakļautībā esošās skolas, pirmsskolas izglītības iestādes un citas pašvaldības
iestādes ir veikušas iekšējos grozījumus starp vienas, kā arī vairāku tāmju
EKK kodiem ar nosacījumu, ka netiek palielināts budžeta kopējais izdevumu
apjoms.
4. Grozījumos iekļautās izmaiņas speciālajā budžetā.
Grozījumi speciālajā budžetā skāra izdevumu pārbīdi starp EKK kodiem,
nemainot izdevumu un ieņēmumu kopsummas. Budžeta grozījumi tika izdarīti
saistībā ar sekojošo:
 Izdarīti grozījumi tāmē 30670 “Lēdmanes pagasta autoceļu fonds” - no
EKK koda 5250 “Kapitālais remonts un rekonstrukcija” uz EKK kodu
224613 “Lauku ceļu ikdienas uzturēšana” pārvirzīti 12 685 EUR.

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Volonte
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