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Noteikumi par Skrīveru novada pašvaldības budžeta plānošanu
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 73.panta pirmās daļas 4.punktu
un likuma „Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās
daļas
2.punktu
(grozīts
29.10.2015.)
I. Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek Skrīveru novada pašvaldības budžeta
plānošana un līdzekļu sadale, lai finansētu likumā „Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības
autonomo funkciju izpildi.
2.
Skrīveru novada pašvaldības budžeta projekta (turpmāk - budžeta projekts)
izstrādāšanu organizē un atbild par budžeta sagatavošanu Skrīveru novada domes
izpilddirektors. (grozīts 29.10.2015.)
3.
Skrīveru novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa izstrādā
Skrīveru novada pašvaldības budžeta līdzekļu sadali, atbilstoši šo noteikumu prasībām.
II.

Skrīveru novada pašvaldības budžeta iedalījums

4.
Pašvaldības budžets katram saimnieciskajam gadam ietver visus pašvaldības
(pašvaldības institūciju) iekasētos vai saņemtos ieņēmumus un aizņēmumus, kurus pašvaldība
apropriē pašvaldības darbības mērķiem. Pašvaldības budžetā ir ieņēmumu daļa, izdevumu
daļa un finansēšanas daļa. Skrīveru novada pašvaldības budžets sastāv no Skrīveru novada
pašvaldības pamatbudžeta (turpmāk – pamatbudžets) un Skrīveru novada pašvaldības speciālā
budžeta.
III.

Skrīveru novada pašvaldības pamatbudžets

5.
Pamatbudžets ir Skrīveru novada pašvaldības budžeta daļa, kas atbilstoši
Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajam ietver:
5.1. pašvaldības ieņēmumus, kuri paredzēti vispārējo izdevumu segšanai izņemot
īpašiem mērķiem iezīmētus speciālā budžeta ieņēmumus, dāvinājumus un ziedojumus;
5.2. apropriācijas visiem pašvaldības izdevumiem, kurus paredzēts segt no
pamatbudžeta līdzekļiem;
5.3. pašvaldības budžetu aizņēmumus un aizņēmumu atmaksu.
6.
Pamatbudžeta ieņēmumu daļu veido:
6.1. iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
6.2. nekustamā īpašuma nodoklis;
6.3. procentu ieņēmumi;
6.4. valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā;
6.5. pašvaldības nodevas;
6.6. naudas sodi un sankcijas;
6.7. ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, atsavināšanas;
6.8. pašvaldības iestāžu/struktūrvienību maksas pakalpojumi;
6.9. valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas;
6.10. pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija;
6.11. svītrots 29.10.2015.;
6.12.ārvalstu finanšu līdzekļi un Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums;
6.13. ieņēmumi no citām pašvaldībām;
6.14 citi ieņēmumi.
7.
Pašvaldības ieņēmumus, kuri paredzēti vispārējo izdevumu segšanai veido
valsts asignējuma vērtētie ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma
nodoklis), pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija, valsts nodevas, kuras ieskaita
pašvaldību budžetā, un pašvaldības nodevas, naudas sodi, procentu ieņēmumi par kontu
atlikumiem, ieņēmumi no citām pašvaldībām, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas
vai atsavināšanas, pašvaldības iestāžu/struktūrvienību maksas pakalpojumi un pamatbudžeta
līdzekļu atlikums uz gada sākumu, kas nav iezīmēts konkrētam mērķim. Visi pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumi tiek ieskaitīti Skrīveru novada pašvaldības kopējā budžetā un ar
atsevišķu domes lēmumu var tikt novirzīti konkrētās iestādes darbībai, izņemot SAC
„Ziedugravas” kura darbojās pēc domes apstiprināta Nolikuma. (grozīts 29.10.2015.)
8.
Valsts budžeta mērķdotācijas un dotācijas sadala atbilstoši normatīvo aktu
tiesību normām un Skrīveru novada domes apstiprinātiem lēmumiem katram mērķdotācijas
vai dotācijas veidam.
9.
Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu sadala atbilstoši noslēgtajiem
līgumiem par Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanu.
IV. Pamatbudžeta pašvaldības asignējumu sadale
10.
Pašvaldības vērtēto ieņēmumu (iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā
īpašuma nodokļa par zemi, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kopsumma
attiecīgai pašvaldībai) provizoriskus datus publicē Latvijas Pašvaldību savienības interneta
mājas lapā www.lps.lv sadaļā „LPS → „Dokumenti”. Oficiālus datus izsludina, publicējot
attiecīgus Ministru kabineta noteikumus. (grozīts 29.10.2015.)
11.
Pašvaldības asignējumu ieņēmumus sadala šādā prioritārā secībā:
11.1. Nosaka nepieciešamo finansējumu Skrīveru novada pašvaldības aizņēmumu
pamatsummu un procentu maksājumiem (pārrēķinu veic pēc stāvokļa uz kārtējā gada
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31.decembri), atbilstoši Skrīveru novada domes lēmumiem un aizņēmuma līgumu
nosacījumiem ar Valsts kasi.
11.2. Nosaka bāzes izdevumu finansējumu Skrīveru novada pašvaldības funkciju
veikšanai izveidoto institūciju (iestāžu, struktūrvienību, komisiju) darbības nodrošināšanai
atbilstoši šādam iedalījumam:
11.2.1. Skrīveru novada domes deputātu, komiteju darba nodrošinājums,
11.2.2. Skrīveru novada pašvaldības administrācija:
11.2.2.1.Lietvedības nodaļa,
11.2.2.2.Finanšu un grāmatvedības nodaļa,
11.2.2.3.Vides attīstības un saimnieciskā nodaļa,
11.2.3. Administratīvā komisija,
11.2.4. Komisija lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemi, (grozīts
29.10.2015.)
11.2.5. Pašvaldības policija,
11.2.6. Ugunsdrošības, glābšanas un civilās drošības dienests, (grozīts 26.10.2017.)
11.2.7. Bāriņtiesa,
11.2.8. Bāriņtiesas locekļi,
11.2.9. Uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām (Būvvalde/),
11.2.10. Dzīvokļu apsaimniekošana,
11.2.11. Zemes mērīšana un citi pasākumi
11.2.12. Skrīveru bērnu bibliotēka,
11.2.13. Andreja Upīša Skrīveru bibliotēka,
11.2.14. Skrīveru kultūras centrs,
11.2.15. Tūrisma un sporta pasākumi,
11.2.16. Tradīcijas,
11.2.17. PII „Sprīdītis”,
11.2.18. PII „Sprīdītis” pedagogi no pašvaldības līdzekļiem,
11.2.19. PII „Saulēni”,
11.2.20. PII „Saulēni” pedagogi no pašvaldības līdzekļiem,
11.2.21.Uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām (skolēnu apmācība),
11.2.22. Andreja Upīša Skrīveru vidusskola,
11.2.23. Skrīveru mūzikas un mākslas skola no pašvaldības līdzekļiem,
11.2.24.Skrīveru mūzikas un mākslas skolas administrācija no pašvaldības līdzekļiem,
11.2.25.Skrīveru mūzikas un mākslas skolas pedagogi no pašvaldības līdzekļiem,
11.2.26. Uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām (Sporta skola),
11.2.27.Uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām (Izglītības pārvalde),
11.2.28.Skrīveru novada pašvaldības aģentūra „Sociālās aprūpes centrs
„Ziedugravas””,
11.2.29. Skrīveru sociālais dienests,
11.2.30. Dienas aprūpes centrs,
11.2.31. Sociālie pabalsti,
11.2.32. Aprūpe mājās,
11.2.33.Ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūciju sniegtie
pakalpojumi,
11.2.34. Medību koordinācijas komisija, (grozīts 29.10.2015.)
11.2.35. Iepirkuma komisija, (grozīts 27.10.2016.)
11.2.36. Investīcijas izglītībā. (grozīts 27.10.2016.)
11.3. Nosaka finansējumu projektiem, par kuru īstenošanu lēmusi Skrīveru novada
dome, bet to realizācijai netiek ņemti aizņēmumi;
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11.4. nosaka finansējumu Skrīveru novada pašvaldības kapitālsabiedrību
pamatkapitāla palielināšanai, atbilstoši Skrīveru novada domes lēmumiem;
11.5. nosaka finansējumu jauniem prioritāriem pasākumiem, papildus pieprasījumiem
un investīciju projektiem (balstoties uz Skrīveru novada Attīstības plānu 2014. - 2020. gadam
un Investīciju plānu 2016. – 2018.); (grozīts 29.10.2015., grozīts 26.10.2017.);
11.6. nosaka finansējuma apmēru dotācijām un aktivitātēm;
11.7. nosaka finansējuma apjomu neparedzētiem gadījumiem (pēc likuma „Par
pašvaldību budžetiem” līdz 2% no saimnieciskā gadā plānotajiem pašvaldības izdevumiem);
12.
Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu nosaka 11.2. punktā minēto iestāžu,
struktūrvienību/pasākumu budžeta pieprasījumu iesniegšanas termiņu, un Finanšu un
grāmatvedības nodaļa virza saņemtos pieprasījumus izskatīšanai atbilstoši kompetencei
Skrīveru novada domes komitejām un akceptēšanai Finanšu un tautsaimniecības komitejai.
V. Skrīveru novada pašvaldības speciālais budžets
13.
Speciālais budžets ir pašvaldību budžetu sastāvdaļa, kuru veido ar pašvaldību
pamatbudžetu nesaistīti iezīmēti ieņēmumi, kas paredzēti īpašu izdevumu segšanai un kura
līdzekļi izlietojami saistībā ar minētajiem ieņēmumiem.
14.
Speciālais budžets dalās speciālā budžetā (turpmāk – speciālais budžets) un
ziedojumu un dāvinājumu budžetā (turpmāk – ziedojumi).
15.
Speciālā budžeta ieņēmumu daļu veido:
15.1. valsts mērķdotācija pašvaldību autoceļu (ielu) fondam;
15.2. ieņēmumi no dabas resursu nodokļa;
15.3. pārējie ieņēmumi (procentu maksājumi par atlikumiem banku kontos u.c.).
16.
Valsts mērķdotāciju sadala atbilstoši normatīvajiem aktiem un Skrīveru novada
domes lēmumiem.
17.
Ieņēmumus no dabas resursu nodokļa un pārējos ieņēmumus novirza Dabas
resursa nodokļa likuma 29. pantā noteiktajai budžeta līdzekļu izmantošanai.
18.
Ziedojumu ieņēmumus veido:
18.1. juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;
18.2. fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi.
19.
Ziedojumu ieņēmumus sadala atbilstoši ziedojuma mērķim, piešķir ziedojuma
mērķī minētājai iestādei, struktūrvienībai vai pasākumam.
VI. Iestāžu, struktūrvienību un pasākumu ieņēmumu un izdevumu tāmju un Skrīveru
novada pašvaldības budžeta attiecīgajam gadam sastādīšana
20.
Finanšu un grāmatvedības nodaļa un iestāžu, struktūrvienību vadītāji un
pasākumu budžetu izpildītāji līdz domes priekšsēdētāja rīkojumā „Par budžeta plānošanu”
noteiktajam datumam iedala bāzes izdevumus atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai, kas
apstiprināta ar Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1031 „Noteikumi
par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”.
20.1 Finanšu un grāmatvedības nodaļa iedala finansu apjomu bāzes izdevumu
nemainīgajai daļai šādās ekonomiskajās kategorijās:
1100 Atalgojums (1111-1150);
1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura
pabalsti un kompensācijas (1210, 1221, 1228);
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2219 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi;
2221 Izdevumi par apkuri;
2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju;
2223 Izdevumi par elektroenerģiju;
2224 Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu no apdzīvotām vietām un
teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju; (grozīts 29.10.2015.)
2229 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem;
2234 Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem;
2236 Bankas komisija, pakalpojumi;
2247 Apdrošināšanas izdevumi;
2251 Informācijas sistēmas uzturēšana;
2259 Pārējie informācijas tehnoloģijas pakalpojumi;
2261 Ēku, telpu īre un noma;
2263 Zemes noma;
2321 Kurināmais;
2322 Degviela;
2510 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi.
20.2. Iestāžu, struktūrvienību vadītāji un pasākumu budžetu izpildītāji iesniedz domes
administrācijai pamatotu, pierādāmu, katras iestādes specifikai atbilstošu budžeta
pieprasījumu, kas sastāv no šādiem dokumentiem:
20.2.1 Bāzes izdevumu mainīgā daļa šādās ekonomiskajās kategorijās:
2110 Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni
(2111, 2112);
2120 Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni
(2121, 2122);
2231 Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības; (grozīts 29.10.2015.)
2233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem;
2235 Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem; (grozīts 29.10.2015.)
2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi;
2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts;
2244 Ēku, būvju un telpu uzturēšana;
2243 Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana;
2262 Transportlīdzekļu noma;
2264 Iekārtu un inventāra īre un noma;
2277 Izdevumi normatīvajos aktos noteikto fiziskās sagatavotības pārbaužu, sacensību
un citu sporta pasākumu īstenošanai (grozīts 27.10.2016.)
2278 Svītrots 27.10.2016.
2279 Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi;
2311 Biroja preces;
2312 Inventārs (vērtība ir līdz 213 euro ) (grozīts 26.10.2017.);
2314 Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai un
sabiedrisko attiecību īstenošanai; (grozīts 29.10.2015., 27.10.2016.)
2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces;
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli;
2361 Mīkstais inventārs (attiecās uz PII “Sprīdītis”, PII “Saulēni”, A.Upīša Skrīveru
vidusskolu un SAC “Ziedugravas”, pārējām iestādēm pie prioritāriem pasākumiem) (grozīts
26.10.2017.);
2362 Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi (grozīts 26.10.2017.);
2363 Ēdināšanas izdevumi;
2370 Mācību līdzekļi un materiāli;
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2390 Pārējās preces;
2400 Izdevumi periodikas iegādei;
5233 Bibliotēku krājumi.
2279 Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi;
2311 Biroja preces;
2314 Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai
20.2.2. Iesniegums prioritāriem pasākumiem un papildus pieprasījumiem, kuri nav
bāzes izdevumi. Iesniegums iesniedzams brīvā formā ar katra pieprasījuma pamatojumu un
tāmi, iekļaujot tajos konkrētas un precīzas atsauces uz attīstības plānošanas dokumentos
noteiktu mērķu sasniegšanai veicamajām rīcībām un uzdevumiem. (grozīts 29.10.2015.)
20.2.3. Ieņēmumi atbilstoši ekonomiskajai klasifikācijai;
20.2.4. Amatu saraksts, ja nākamajā budžeta plānošanas periodā nepieciešamas
izmaiņas.
21.
Iesniegtos un administrācijas izvērtētos iestāžu un citu personu budžeta
pieprasījumus izskata Skrīveru novada domes attiecīgā deputātu pastāvīgā komiteja atbilstoši
savai kompetencei un atzinumus iesniedz administrācijai tālākai budžeta izstrādei.
22.
Finanšu un grāmatvedības nodaļa līdz domes priekšsēdētāja rīkojuma „Par
budžeta plānošanu”, noteiktajam datumam apkopo iesniegtos budžeta pieprasījumus un
sastāda Skrīveru novada pašvaldības budžeta projektu attiecīgajam gadam atbilstoši
sekojošiem klasifikācijas veidiem :
22.1. ieņēmumu klasifikācijai,
22.2. budžeta izdevumu klasifikācijai,
22.3. funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām,
22.4. finansēšanas klasifikācijai.
23.
Sagatavoto Skrīveru novada pašvaldības budžeta projektu attiecīgajam gadam
iesniedz izskatīšanai Skrīveru novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejā un nosūta
iestādēm informācijai. (grozīts 29.10.2015.)
24.
Ja konstatē, ka sagatavotajā budžeta projektā iestādei, struktūrvienībai vai
pasākumam pamatoti trūkst finansējums uzdevumu (pienākumu) izpildei, iestādes,
struktūrvienības vadītāji vai pasākumu budžetu izpildītāji ar pamatotu iesniegumu vēršas
Finanšu un tautsaimniecības komitejā, kura izskata jautājumu par līdzekļu piešķiršanu no
budžeta projektā ieplānotajiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem vai ieplānotā
finansējuma prioritāriem pasākumiem un papildus pieprasījumiem, kuri nav bāzes izdevumi .
(grozīts 29.10.2015.)
25.
Pēc budžeta projekta izskatīšanas un akceptēšanas Finanšu un tautsaimniecības
komitejā, Skrīveru novada pašvaldības budžeta projektu attiecīgajam gadam virza
apstiprināšanai Skrīveru novada domē. (grozīts 29.10.2015.)
26.
Ja pašvaldības budžets nav apstiprināts līdz saimnieciskā gada sākumam
(1.janvāris), tad pašvaldības izdevumi mēnesī nedrīkst pārsniegt divpadsmito daļu no
iepriekšējā gada izdevumiem. Ja tiek plānots samazināt izpildāmo funkciju (izdevumu
apjomu), Finanšu un tautsaimniecības komiteja nosaka mazāku pieļaujamo izdevumu apmēru.
Bez ierobežojuma tiek turpināta uzsākto investīciju projektu finansēšana.
Domes priekšsēdētājs

A.Zālītis
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