
Paskaidrojuma raksts par Saulkrastu novada 
pašvaldības 2016.gada budžetu 

 
Saulkrastu novada pašvaldības 2016.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 2016.gadam”, kā arī nodokļu likumus, Ministru 
kabineta noteikumus un citus normatīvos aktus. Budžets ir pašvaldības finansiālās 
darbības un vadības pamatā. 

Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžets ir veidots, sabalansējot 
ekonomiskās un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām. Kā 
galvenās 2016.gada budžeta prioritātes ir izglītība, sociālie jautājumi un 
tautsaimniecība.  

Sociālo pakalpojumu jomā iespējama aprūpe mājās – specializētā transporta 
izmantošana, specializēto pēdu aprūpe un atbalstu ģimenēm ar sociālām problēmām – 
ģimenes asistenta pakalpojumi. Turpinās atbalsta programma daudz bērnu ģimenēm, 
nodrošinot bezmaksas ēdināšanu daudz bērnu ģimeņu bērniem pirmskolas mācību 
iestādē un vispārizglītojošās skolās, sniedzot strukturētu atbalstu sistēmu daudz bērnu 
ģimeņu bērniem, kuri izglītojas Vidzemes pirmskolas Mūzikas un mākslas skolā. 
Turpinās sociālais atbalsts izglītības jomā, samaksājot par sagatavošanas klases un 
5.klašu izglītojamo brīvpusdienām un nodrošinot transporta izdevumus par nokļūšanu 
uz skolu un atpakaļ arī pilsētas robežās. Tiks nodrošināta preventīvā sociālā darba 
forma – atbalsta grupas vecākiem par pirmskolas vecuma un pusaudžu vecuma bērnu 
audzināšanu. Šobrīd bērniem nodrošināto bezmaksas uzturēšanos un brīvā laika 
lietderīgu pavadīšanu Bērnu un jauniešu dienas centrā „Saulespuķe” varētu organizēt 
kvalitatīvāk, paredzēti līdzekļi esošo telpu paplašināšanai un jaunu pakalpojumu 
attīstībai. 2016.gada budžetā paredzēti līdzekļi telpas remontam, lai varētu iekārtot 
telpu konfidenciālām pārrunām ar klientu.  

2016.gadā Saulkrastu novada pašvaldība turpinās novada infrastruktūras un 
pašvaldības īpašumu uzturēšanas un atjaunošanas darbus. Plānots turpināt aizsākto 
pašvaldības teritorijas kopšanu un labiekārtošanu, t.sk. esošo koka laipu un 
pārģērbšanās kabīņu remontu un nokalpojušo ielu apgaismes ķermeņu nomaiņu, jaunu 
ielu un ceļu norāžu uzstādīšanu, kā arī meliorācijas sistēmas uzturēšanas darbus. 
Plānots realizēt meliorācijas būvprojekta pirmo kārtu Zvejniekciemā, turpināt 
A.Kalniņa ielas ietves un realizēt Vidrižu ielas ietves un apgaismes līnijas 
rekonstrukciju. 

Saulkrastu novada dome no pamatbudžeta līdzekļiem 2016.gadā paredzēs 
205 947 euro ceļu un ielu uzturēšanai, apsaimniekošanai un remontam. Šis ir pirmais 
gads, kad pašvaldība ceļu un ielu uzturēšanai piešķir vairāk līdzekļus, nekā tos piešķir 
valsts. Valsts ielu un ceļu uzturēšanai speciālā budžetā 2016.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 2016. gada budžetu” 1. un 3. pielikumā. 

Skaitliskā informācija par budžeta izdevumiem ir Saulkrastu novada domes 
saistošo noteikumu „Par Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada budžetu” 2. un 4. 
pielikumā. 

 



 

Saulkrastu novada pašvaldības pamatbudžeta 2016.gada ieņēmumu prognoze 

Saulkrastu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu kopējais apjoms 
2016.gadā plānots 7926340 euro, tai skaitā naudas atlikums no 2015. gada 973 618 
euro. 

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). 

2016.gada nodokļu ieņēmumi plānoti ar pieaugumu - par 7.2 % vairāk, 
salīdzinot ar 2015.gada saņemtajiem nodokļu ieņēmumiem. Ieņēmumu pieaugums 
skaidrojams ar lielāku naudas atlikumu un nodokļu ieņēmumu pieaugumu par 5,8%. 
Ieņēmumu kopapjoms palielināsies gada otrajā pusē, kad tiks piešķirtas valsts budžeta 
mērķdotācijas izglītība nodrošināšanai pilnam gadam un atgūstot līdzekļus no 
realizētajiem Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem. Kopējais budžeta 
ieņēmumu sadalījums pa klasifikāciju kategorijām ir skatāms attēlā Nr.1. 

 
 

 
Attēls Nr.1 

Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada ieņēmumu struktūra EUR 



 
Saulkrastu novada galvenais ieņēmumu avots ir nodokļu ieņēmumi. Iedzīvotāju 

ienākumu nodoklis 2016.gadā ir plānots 4 011 623 euro apmērā, kas veido 57,8 % no 
kopējiem pašvaldības ieņēmumiem. Nekustamā īpašuma nodokļi 2016.gadā plānoti 
1 393 301 euro apmērā, kas veido otru būtiskāko pašvaldības ieņēmu avotu un sastāda 
20 % no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem. 

Būtisks Saulkrastu novada ieņēmumu avots ir valsts budžeta transferti, kas 
sastāv no divām daļām – valsts budžeta mērķdotācijas un Eiropas Savienības 
līdzfinansējuma. 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 2016.gadā tiks norādīts pašvaldības 
ieņēmumos pēc finansējuma atgūšanas. 

Visi pārējie 2016.gada budžeta ieņēmumi veido tikai 9,8 % no kopējiem 
pašvaldības ieņēmumiem. No šiem ieņēmumiem visbūtiskāko apjomu sastāda 
ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai 197 087 euro 
apmērā. 

Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada izdevumu prognoze 

Saulkrastu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 
2016.gadam plānots 7 926 340 euro apmērā, skatīt attēlu Nr.2. 

Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu „Par Saulkrastu novada domes 
2016.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 2016.gada pamatbudžeta tāmei. 

 



 
 

Attēls Nr.2 
Saulkrastu novada pašvaldības 2016.gada izdevumu sadalījums EUR 

 
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.  

Aizvien lielāku summu Saulkrastu novada pašvaldībai 2016. 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 darbavietu nodrošināšanu saistītus 
jautājumus. 2016.gadā izlīdzināšanas fondā ir jāpārskaita salīdzinot ar 2015.gadu 
par 150 457 euro vairāk un kopējā summa veido 614 969 euro jeb ar 32,4 % 
pieaugumu. 
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Saulkrastu novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 
2016.gadā 

Speciālā budžeta ieņēmumi tiek prognozēti 333 920 euro apmērā, šajos 
ieņēmumos ietverti ieņēmumi no pašvaldības autoceļu un ielu fonda 134 376 euro 
apmērā. Autoceļu fonda plānotie ieņēmumi 2016.gadā ir par 7,9 % vairāk kā 
2015.gadā.  
Speciālā budžeta izdevumi 2016.gadā tiek prognozēti 217 132 euro apmērā, no 
kuriem ostu maksu izlietojums paredzēts 47 091 euro apmērā un ielu ceļu fonda 
izdevumi plānoti 159 641 euro apmērā. Tas ir vairāk nekā plānotie ieņēmumi, kas 
skaidrojams ar šī fonda līdzekļu atlikumu 2015.gada 31.decembrī. 


