
Paskaidrojuma raksts un Saulkrastu novada priekšsēdētāja 
ziņojums par Saulkrastu novada pašvaldības 2017. gada budžetu 

 
Saulkrastu novada pašvaldības 2017. gada budžets izstrādāts balstoties uz Saulkrastu 

novada Attīstības programmu laika posmam no 2014. līdz 2020. gadam un ievērojot likumus „Par 
pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 
2017. gadam”, kā arī nodokļu likumus, Ministru kabineta noteikumus un citus normatīvos aktus. 
Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības un vadības pamatā. 

Saulkrastu novada pašvaldības 2017. gada budžets ir veidots, sabalansējot ekonomiskās un 
sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām. Kā galvenās 2017. gada budžeta 
prioritātes ir izglītība, sociālie jautājumi un tautsaimniecība. Šajās jomās Saulkrastu novada 
pašvaldība nākamajos trijos gados turpinās pamazām palielināt investīciju apjomus, lai veicinātu 
Saulkrastu novada pašvaldības attīstību un labklājību. 

2017. gadā sociālo pabalstu un pakalpojumu nodrošinājumam paredzēti 296 000  euro. 
Salīdzinot ar 2016. gada budžeta plānu, būtiskākās izmaiņas ir paredzētas divās pozīcijās: 

pabalsti veselībai natūrā (kods 6321) – īslaicīgas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apmaksa 
personām, kurām nepieciešama sociālo gultu apmaksa, kā arī paredzēts izdevumu palielinājums 
bērnu ārpusģimenes aprūpei natūrā (kods 6324), 2017. gadā nodrošinot uzturēšanos SOS bērnu 
ciematā 4 ārpusģimenē esošiem bērniem, un apmaksājot brīvpusdienas ārpusģimenē esošiem 
bērniem. Pārējās sociālo pabalstu pozīcijās nav plānots ievērojams līdzekļu palielinājums vai 
samazinājums. 

Sociālais dienests 2017. gadā turpinās nodrošināt šādus sociālo pakalpojuma veidus: aprūpe 
mājās – pakalpojums personai dzīvesvietā pamatvajadzību nodrošināšanai, ilgstošas un īslaicīgas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojuma pieejamību personām, kuras 
vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, specializētā transporta izmantošana, 
specializēto pēdu aprūpe un atbalsts ģimenēm, kurās trūkst prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā 
un aprūpē – ģimenes asistenta pakalpojumi Kā arī turpinās asistenta pakalpojumu saņemšana par 
valsts budžeta līdzekļiem. 

2017. gadā turpināsies atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm, nodrošinot bezmaksas 
ēdināšanu daudz bērnu ģimeņu bērniem pirmsskolas izglītības iestādē un vispārizglītojošās skolās, 
kā arī plānoti ēdināšanas maksas atvieglojumi ārpusģimenē esošiem bērniem, kuri atrodas 
audžuģimenē vai aizbildnībā. Sociālais atbalsts tiek sniegts arī sagatavošanas klašu un 5. klašu 
bērnu ēdināšanai, kā arī paredzēts atbalsts sabiedriskā transporta braukšanas maksas 
atvieglojumiem Saulkrastu novada izglītības iestāžu audzēkņiem, atvieglojumus piemērojot 100% 
apmērā no biļetes cenas braucieniem darba dienās visu mācību gadu nokļūšanai uz skolu un 
atpakaļ.  

Ģimenēm krīzes situācijā tiks nodrošināti sociālpsiholoģiskā atbalsta pakalpojumi 
(psihologa un sociālā pedagoga konsultācijas), pēc nepieciešamības piesaistos arī citus 
speciālistus. Turpināsies izglītojošas atbalsta grupas vecākiem par pirmsskolas vecuma un 
pusaudžu vecuma bērnu audzināšanu. Šobrīd bērniem un jauniešiem lietderīgu brīvā laika 
pavadīšanu nodrošina bērnu un jauniešu centrs „Saulespuķe”.  

2017.gadā paredzēts turpināt novada infrastruktūras un pašvaldības īpašumu uzturēšanas un 
atjaunošanas darbus. Plānots turpināt aizsāktos pašvaldības teritorijas kopšanas un labiekārtošanas 
darbus, t.sk. esošo koka laipu un pārģērbšanās kabīņu remontu, nokalpojušo ielu apgaismes 
ķermeņu nomaiņu, jaunu ielu un ceļu norāžu uzstādīšanu, kā arī esošo meliorācijas sistēmu 
uzturēšanas darbus. Plānots izstrādāt un realizēt būvprojektus jaunu ielu apgaismes līniju 
izveidošanai V.Lāča ielā un ceļam Vidrižu iela-Saulīte, kā arī nodrošināt Saulkrastu vidusskolas 
ēkas, Smilšu ielā 3, pieguļošās teritorijas nosusināšanu. 

Saulkrastu novada dome no pamatbudžeta līdzekļiem 2017. gadā paredzēs 294 546 euro 
ceļu un ielu uzturēšanai, apsaimniekošanai un remontam. Šis ir otrais gads, kad pašvaldība piešķir 

 



ceļu un ielu uzturēšanai vairāk līdzekļus nekā tos piešķir valsts. Valsts ielu un ceļu uzturēšanai 
speciālā budžetā 2017. gadā ir piešķīrusi 134 376 euro. 

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta 
ieņēmumu klasifikācijai ir Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Par Saulkrastu novada 
pašvaldības 2017. gada budžetu” 1. un 3. pielikumā. 

Skaitliskā informācija par budžeta izdevumiem ir Saulkrastu novada domes saistošo 
noteikumu „Par Saulkrastu novada pašvaldības 2017. gada budžetu” 2. un 4. pielikumā. 

 

Saulkrastu novada pašvaldības pamatbudžeta 2017. gada ieņēmumu prognoze 

Saulkrastu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2017. gadā plānots 
7 400 041 euro, apstiprināts aizņēmums Valsts kasē 113 273 euro apmērā un naudas atlikums no 
2016. gada ir 1 040 079 euro. 

 

2017.gada ieņēmumi un finansēšanas ieņēmumi 
Budžeta plāns 
EUR 

Ieņēmumi 

1.0.0.0. Ienākuma nodoklis 4 383 571 

4.0.0.0. Īpašuma nodoklis 1 351 565 

5.0.0.0. 
Ieņēmumi par 
pakalpojumiem un precēm 17 279 

8.0.0.0. 

Ieņēmumi no 
uzņēmējdarbības un 
īpašuma 6 744 

9.0.0.0. 
Valsts (Pašvaldību) nodevas 
un kancelejas nodevas 21 872 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 147 642 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 200 

13.0.0.0. 

Ieņēmumi no valsts 
(pašvaldību) īpašuma 
iznomāšanas, pārdošanas 105 000 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 774 174 

19.0.0.0. 
Pašvaldību budžetu 
transferti 283 850 

21.0.0.0. Budžetu iestāžu ieņēmumi 308 144 

  Kopā: 7 400 041 

Finansēšan
a 

F4032 
0010 Aizņēmumi Valsts kasē 113 273 

F2201 
0000 AS 

Naudas  līdzekļu un 
noguldījumu atlikums gada 
sākumā 1 040 079 

  Kopā: 1 153 352 
Tabula Nr.1 

Saulkrastu novada pašvaldības 2017. gada ieņēmumu un finansēšanas ieņēmumi 
 
Pamatbudžets ir budžeta galvenā daļa un tā ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi 

(iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi 
no īpašuma, pašvaldības nodevas un naudas sodi u.c.), budžeta iestāžu ieņēmumi (ieņēmumi no 
budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi), valsts budžeta 
transferti (mērķdotācijas un dotācijas pašvaldības budžetam, finansējums Eiropas Savienības 



projektu īstenošanai) un pašvaldību budžetu transferti (ieņēmumi par izglītības un sociālo funkciju 
nodrošināšanu). 

2017. gada nodokļu ieņēmumi plānoti ar pieaugumu - par 5,6 % vairāk salīdzinot ar 2016. 
gada saņemtajiem nodokļu ieņēmumiem. Ieņēmumu kopapjoms palielināsies gada otrajā pusē, 
kad tiks piešķirtas valsts budžeta mērķdotācijas izglītība nodrošināšanai pilnam gadam, tostarp 
atgūstot līdzekļus no realizētajiem Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem. Kopējais 
budžeta ieņēmumu sadalījums pa klasifikāciju kategorijām ir skatāms attēlā Nr.1. 

Saulkrastu novada galvenais ieņēmumu avots ir nodokļu ieņēmumi. Iedzīvotāju ienākumu 
nodoklis 2017. gadā ir plānots 4 383 571 euro apmērā, kas veido 59,2 % no kopējiem pašvaldības 
ieņēmumiem. Nekustamā īpašuma nodokļi 2017. gadā plānoti 1 351 565 euro apmērā, kas veido 
otru būtiskāko pašvaldības ieņēmu avotu - 18,3 % no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem. 

Būtisks Saulkrastu novada ieņēmumu avots ir valsts budžeta transferti, kas sastāv no divām 
daļām – valsts budžeta mērķdotācijas un Eiropas Savienības līdzfinansējums. Ņemot vērā, ka 
gada sākumā mērķdotācijas pedagogu atalgojumiem ir piešķirtas tikai 8 mēnešiem, kopējais 
mērķdotāciju apjoms palielināsies gada otrajā pusē, kad tiks piešķirtas mērķdotācijas par pēdējiem 
četriem gada mēnešiem.  

Eiropas Savienības līdzfinansējums 2017. gadā tiks norādīts pašvaldības ieņēmumos pēc 
finansējuma atgūšanas. 

Visi pārējie 2017. gada budžeta ieņēmumi veido tikai 11,0 % no kopējiem pašvaldības 
ieņēmumiem. No šiem ieņēmumiem visbūtiskāko apjomu sastāda ieņēmumi no citām 
pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai 250 000 euro apmērā. 
 

 
 

Attēls Nr.1 
Saulkrastu novada pašvaldības 2017. gada ieņēmumu struktūra EUR 

 



Saulkrastu novada pašvaldības 2017. gada izdevumu prognoze 

Saulkrastu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2017. gadam 
plānots 8 553 393 euro apmērā, skatīt attēlu Nr.2. 

Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Par Saulkrastu novada domes 2017. gada 
budžetu” 2.pielikumā ir pamatbudžeta izdevumu sadalījums atbilstoši veicamajām funkcijām. 
Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izdevumu klasifikāciju. 
Norādītajos pielikumos ir atšifrējums izdevumu kopsummai pa ekonomiskajiem klasifikācijas 
kodiem, kas sīkāk ir iztirzāti paskaidrojumos 2017. gada pamatbudžeta tāmei. 

Izpildvaras jeb pašvaldības pārvaldes funkcijas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 
nodrošina Saulkrastu novada dome. Šo funkciju īstenošanu saskaņā ar apstiprināto Saulkrastu 
novada domes nolikumu nodrošina ievēlētie deputāti, domes vadība, Dzimtsarakstu nodaļa, 
Finanšu un grāmatvedības nodaļa, Juridiskā nodaļa, Lietvedības un personālā nodaļa, 
Administratīvā komisija un Iepirkumu komisija.  

Saulkrastu novada pašvaldība ir palielinājusi izdevumus tautsaimniecības izdevumiem, kuri 
tiek finansēti no pašvaldības rīcībā esošiem naudas līdzekļiem.  

Izglītības izdevumi no pašvaldības finansējuma ir palielinājušies, visām izglītības iestādēm 
ir piešķirts lielāks finansējums. Kopējais finansējums izglītībai palielināsies gada otrajā pusē, jo 
finansējums pedagogu atalgojumam ir paredzēti astoņiem mēnešiem.  

 

 
Attēls Nr.2 

Saulkrastu novada pašvaldības 2017. gada izdevumu sadalījums EUR 
 
Aizvien lielāku summu Saulkrastu novada pašvaldībai 2017. gadā ir jāpārskaita pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fondā, nodrošinot citām pašvaldībām „līdzīgas iespējas ar likumu noteikto 



funkciju izpildei„ un attiecīgi samazinot iespējas rūpēties par sava novada ilgtermiņa attīstību, 
attīstot infrastruktūru un risinot citu ar novada izaugsmi, izglītības procesa kvalitāti un darba vietu 
nodrošināšanu saistītus jautājumus. 2017.gadā izlīdzināšanas fondā ir jāpārskaita salīdzinot ar 
2015.gadu par 195 454 euro vairāk un kopējā summa veido 659 966 euro jeb ar 42,1 % 
pieaugumu. 

 

Izdevumu klasifikācija pēc funkcionālajām 
kategorijām 

2017.gada plāns 
EUR 

01.000 Vispārējie vadības dienesti 1 622 241 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 370 666 

04.000 Ekonomiskā darbība 852 777 

05.000 Vides aizsardzība 48 968 

06.000 
Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 888 838 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 842 243 

09.000 Izglītība 2 369 233 

10.000 Sociālā aizsardzība 928 196 

  Kopā: 7 923 162 

      
F40020
020 Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa 600 231 

F55010
03 

Līdzdalību radniecisko 
uzņēmumu kapitālā 30 000 

  Kopā: 630 231 
Tabula Nr.2 

Saulkrastu novada pašvaldības 2017. gada izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām 
 
 
Klasifikācijas pozīcija “Vispārējas vadības dienesti” ietver: 

1. Maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 659 966 euro; 
2. Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa (procentu un pakalpojuma par kredīta 

apkalpošanu nomaksai) 31 088 euro; 
3. Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 124 397 euro; 
4. Domes izmaksas un Administrācijas izmaksas kopā 806 790 euro. 

Klasifikācijas pozīcija “Sabiedriskās kārtība un drošības” ietver Pašvaldības policijas 
izmaksas 358 315 euro. 

Klasifikācijas pozīcija ”Ekonomiskā darbība” ietver: 
1. Būvvaldes izmaksas 73 327 euro apmērā; 
2. Pašvaldības autotransporta infrastruktūras uzturēšanu novadā 641 735 euro apmērā; 
3. Tūrisma informācijas centra izmaksas 82 731 euro apmērā; 
4. Attīstības un plānošanas nodaļas izmaksas 54 984 euro apmērā. 

Klasifikācijas pozīcija “Vides aizsardzība” ietver projekta “LIFE EcosystemServices” 
realizācijas izmaksas 48 968 euro apmērā. 

Klasifikācijas pozīcija “Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” ietver: 
1. Izdevumus ielu apgaismošanai 223 960 euro apmērā; 
2. Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas izmaksas 438 631 euro apmērā; 

Klasifikācijas pozīcija “Atpūta, kultūra un reliģija” ietver: 
1. Pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” izdevumus 741 976 

euro apmērā; 
2. Saulkrastu bibliotēkas izdevumus 89 311 euro apmērā. 



Klasifikācijas pozīcija “Izglītība” ietver: 
1. Pirmsskolas izglītības izdevumus PII “Rūķītis” izdevumi 624 685 euro; 
2. Saulkrastu vidusskolas izdevumus 321 067 euro apmērā; 
3. Zvejniekciema vidusskolas izdevumus 301 295 euro apmērā; 
4. Vidzemes jūrmalas un mākslas skolas izdevumus 165 281 euro apmērā; 

Klasifikācijas pozīcija “Sociālā aizsardzība” ietver: 
1. Sociālās aprūpes mājas izdevumus 261 476 euro; 
2. Bāriņtiesas izdevumus 51 758 euro; 
3. Kompensācijas par pirmskolas bērniem 95 000 euro; 
4. Sociālā dienesta izdevumus 178 900 euro apmērā; 
5. Sociālo pabalstu izdevumus 296 000 euro apmērā. 

 
Saulkrastu novada pašvaldības 2017.gada finansēšana ietver aizņēmuma ņemšanu projekta 

“Uzņēmējdarbības  izaugsmei  nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” 
realizācijai uz pieciem gadiem 113 273 euro apmēra. Finansēšanas sadaļa ietver arī pamatbudžeta 
2016. gada naudas līdzekļu atlikumu 1 040 079 euro apmērā. 

Saulkrastu novada pašvaldības 2017. gadā aizņēmumu atmaksājamais apjoms gadā veido 
8,37 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām 2017 .gadā. Turpmākajos 
gados atmaksājamais aizņēmumu apjoms gadā turpinās samazināties, salīdzinot ar 2017. gada 
apjomu. 

 

Saulkrastu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2017. gadā 

Speciālā budžeta ieņēmumi tiek prognozēti 209 376 euro apmērā. Šajos ieņēmumos ietverti 
ieņēmumi no pašvaldības autoceļu un ielu fonda 134 376 euro apmērā. Autoceļu fonda plānotie 
ieņēmumi 2017. gadā ir tādi paši kā 2016. gadā.  

Speciālā budžeta izdevumi 2017. gadā tiek prognozēti 220 299 euro apmērā, no kuriem ostu 
maksu izlietojums paredzēts 57 578 euro apmērā un ielu ceļu fonda izdevumi plānoti 149 271 
euro apmērā. Tas ir vairāk nekā plānotie ieņēmumi, kas skaidrojams ar šī fonda līdzekļu atlikumu 
2016. gada 31. decembrī.  

 


