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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, 

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

ĀRKĀRTAS SĒDES  PROTOKOLS 

 

 

27.01.2020                                                                                                        Nr. 2 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 14.00 

Sēde atklāta plkst. 14.00   

       

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1.  Par  Tērvetes novada pašvaldības investīciju plāna 2018.-2024. gadam precizēšanu 

2. Par saistošo noteikumu Nr. 4  ”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam” 

apstiprināšanu 

  

Sēdi vada domes priekšsēdētāja   Dace Reinika  

Sēdi protokolē    Santa Hibšmane 

 

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Arvīds Bruss, Sandris Laizāns, Ieva Krūmiņa, Linda Karloviča, 

Dzintra Sirsone, Madara Darguža, Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris 

 

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki: Domes izpilddirektors Māris Berlands, ekonomiste 

Sandra Latiša, datortīklu administrators Aivars Narvaišs 

 

 

Domes priekšsēdētāja aicina apstiprināt darba kārtību ar 2 jautājumiem 

 

Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, 

Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes 

novada dome NOLEMJ: 

 

Apstiprināt darba kārtību ar 2 jautājumiem 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 



2 

 

1. paragrāfs 

Par  Tērvetes novada pašvaldības investīciju plāna 2018.-2024. gadam precizēšanu 

D. Reinika 

        

        Tērvetes novada dome ir izskatījusi   iesniegto lēmuma projektu „Par  Tērvetes novada 

pašvaldības  investīciju plāna  2018.-2024. gadam precizēšanu”.   

       Investīciju plāns  papildināts ar  61   punktu “Kroņauces sporta halles attīstība un modernizācija”,  

171  punktu “Ūdensvada atjaunošana Kroņauces ciemā Lieljūgaiņu trasē”, 241  punktu “PIG 

“Sprīdītis” un PIG “Zvaniņi” teritorijas nožogojuma atjaunošana”, 291  punktu “Gājēju celiņa 

bruģēšana un grantēta laukuma atjaunošana pie Tērvetes novada administrācijas ēkas īpašumā 

"Jaunzelmeņi"”, precizētas plānotās izmaksas/aktivitātes  sekojošos investīciju projektos: Nr. 1, 

Nr.2,  Nr. 3, Nr.10, Nr.11, Nr.12, Nr.15, Nr.16,  Nr.20,  Nr. 32 2  , Nr.33, Nr.39.  

       Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma  12. un 22. pantu, Ministru kabineta 

2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem”, 2020. gada 23. janvāra Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada 

dome, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. 

Karloviča, Dz. Sirsone, M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris),  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

NOLEMJ: 

  

    Apstiprināt   precizēto Tērvetes novada pašvaldības investīciju plānu 2018.-2024. gadam    

(pielikumā). 

 

 

2. paragrāfs 

Par saistošo noteikumu Nr. 4  ”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam” 

apstiprināšanu 

                                               D. Reinika 

 

      Tērvetes novada dome ir izskatījusi un apspriedusi sagatavotos saistošos noteikumus Nr. 4 

“Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam” un to paskaidrojuma rakstu. Saskaņā ar 

likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu, 46. pantu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 

2020. gada 23. janvāra  Finanšu komitejas lēmumu, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski 

balsojot: PAR - 9 (D. Reinika, A. Bruss, S. Laizāns, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone,     

M. Darguža, A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET - nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt Tērvetes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 4 „Tērvetes novada 

pašvaldības budžets 2020. gadam” (pielikumā). 

 

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai  Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.15 

 

Sēdes vadītāja                                                                                               D. Reinika 

 

 

Protokola parakstīšanas datums  28.01.2020.  

 

 

Protokoliste                                                                                                   S. Hibšmane 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, 

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Tērvetes novada domes 

2020. gada 27. janvāra sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 2, 2. §) 

 

 

    Saistošie noteikumi Nr. 4 

Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam 
 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu 

un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 

 

1. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta plānotos ieņēmumus 5 766 429 euro 

apmērā. (1. pielikums) 

2. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 6 953 838 euro apmērā. 

(2. pielikums) 

3. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu atlikumu uz 2020. gada 1. 

janvāri 1 936 929 euro apmērā, aizņēmumu no Valsts kases  pamatsummas atmaksai 

140 202 euro un līdzekļu atlikumu uz 2020.gada 31.decembri 609 318 euro apmērā. (3. 

pielikums) 

4. Noteikt Tērvetes novada pašvaldības 2020. gada ziedojumu un dāvinājumu budžeta 

ieņēmumus 5 000 euro apmērā, izdevumus 6058 euro apmērā, līdzekļu atlikumu uz 

2020. gada 1. janvāri 8104 euro un līdzekļu atlikumu uz 2020. gada 31. decembri 

7046 euro apmērā. (4. pielikums) 

5. Apstiprināt no Tērvetes novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta neparedzētiem 

izdevumiem novirzāmo līdzekļu apjomu 75 000 euro apmērā. Nepieciešamības 

gadījumā 1000 euro no Tērvetes novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta 

neparedzētiem izdevumiem paredzētajiem līdzekļiem var novirzīt ar domes 

priekšsēdētājas rīkojumu, visus piešķīrumus iekļaujot kārtējos Tērvetes novada 

pašvaldības 2020. gada budžeta grozījumos, kurus pieņem Tērvetes novada dome.   

6. Budžeta izpildītāji gada laikā drīkst izdarīt pamatbudžeta izdevumus tādā apmērā, kādā 

tiem grāmatvedības nodaļa asignējusi līdzekļus no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī no 

budžeta izpildītāja faktiski iegūtiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un no citiem pašu ieņēmumiem. 

7. Speciālajam budžetam ir apropriācija, kas pieļauj tādus izdevumus, kuri nepārsniedz 

faktisko ieņēmumu un naudas līdzekļu atlikumu līmeni saimnieciskā gada sākumā. 



4 

 

8. Apstiprināt pašvaldības saistības 2020. gadam 144 610 euro apmērā (5. pielikums). 

9. Budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

un citus budžeta ieņēmumus, kā arī speciālā budžeta ieņēmumus, kas pārsniedz budžetā 

noteikto apjomu, ar Tērvetes novada domes atļauju var novirzīt izdevumu papildus 

finansēšanai. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus tāmēs apstiprināto budžeta 

līdzekļu ietvaros, iesniedzot  tos apstiprināšanai Tērvetes novada domei. Visas izmaiņas 

apstiprinātajās budžeta tāmēs iekļaujamas kārtējos Tērvetes novada pašvaldības 2020. 

gada budžeta grozījumos, kurus pieņem Tērvetes novada dome. 

 

      Domes priekšsēdētāja                               D. Reinika 
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1. pielikums 
Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 4  

”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam” 

 

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMU TĀME 2020. gadam 

 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2020. 

gadam 

EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   5766429,00 

1 2 3 

IENĀKUMA NODOKĻI 1.0.0.0. 1836928,00 

  Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa   1.1.0.0. 1836928,00 

    Iedzīvotāju ienākuma nodoklis     1.1.1.0. 1836928,00 

ĪPAŠUMA NODOKĻI 4.0.0.0. 509946,00 

  Nekustamā īpašuma nodoklis   4.1.0.0. 509946,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi     4.1.1.0. 491059,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām     4.1.2.0. 10965,00 

    Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem     4.1.3.0. 7922,00 

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA 8.0.0.0. 1000,00 

  Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem, 

valsts parāda vērtspapīriem un atlikto maksājumu   8.6.0.0. 1000,00 

    Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas     8.6.4.0. 1000,00 

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS 

NODEVAS 9.0.0.0. 3330,00 

  Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā   9.4.0.0. 1430,00 

    Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās     9.4.2.0. 1000,00 

    Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta 

reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas 

civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu     9.4.5.0. 180,00 

    Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā     9.4.9.0. 250,00 

  Pašvaldību nodevas   9.5.0.0. 1900,00 

    Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu 

un apliecinātu to kopiju saņemšanu     9.5.1.1. 100,00 

    Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās     9.5.1.4. 1300,00 

    Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu     9.5.2.1. 500,00 

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 10.0.0.0. 4850,00 

  Naudas sodi   10.1.0.0. 4850,00 

    Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 

    

10.1.4.0. 4850,00 

PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 12.0.0.0. 400,00 

  Dažādi nenodokļu ieņēmumi   12.3.0.0. 400,00 

    Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 

    

12.3.9.0. 400,00 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0. 107000,00 

  Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas   13.1.0.0. 17000,00 
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  Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas   13.2.0.0. 90000,00 

    Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 

    

13.2.1.0. 80000,00 

    Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas 

    

13.2.2.0. 10000,00 

Valsts budžeta transferti 18.0.0.0. 1197997,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta   18.6.0.0. 1197997,00 

    Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

    

18.6.2.0. 549642,00 

    Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 

    

18.6.3.0. 161609,00 

    Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda 

    

18.6.4.0. 486746,00 

Pašvaldību budžetu transferti 19.0.0.0. 911600,00 

  Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām   19.2.0.0. 911600,00 

Iestādes ieņēmumi 21.0.0.0. 1193378,00 

  Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

un citi pašu ieņēmumi   21.3.0.0. 1193378,00 

    Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas 

pakalpojumiem 

    

21.3.7.0. 1600,00 

    Ieņēmumi par nomu un īri 

    

21.3.8.0. 51078,00 

    Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

    

21.3.9.0. 1140700,00 
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2. pielikums 
Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.4  

”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam” 

 

PAMATBUDŽETA IZDEVUMU TĀME 2020. gadam  
  

  

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2020. 

gadam 

EUR 

II IZDEVUMI - kopā   6953838,00 

1 2 3 

Atlīdzība 1000 2873281,00 

  Atalgojums   1100 2215385,00 

    Mēnešalga     1110 2065388,00 

    Piemaksas, prēmijas un naudas balvas     1140 144597,00 

    Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu 

dokumentu pamata     1150 5400,00 

  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

pabalsti un kompensācijas   1200 657896,00 

    Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 547196,00 

    Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi     1220 110700,00 

Preces un pakalpojumi 2000 2598156,00 

  Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni   2100 6438,00 

    Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni     2110 2404,00 

    Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni     2120 4034,00 

  Pakalpojumi   2200 1310748,00 

    Izdevumi par sakaru pakalpojumiem     2210 15505,00 

    Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem     2220 269658,00 

    Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu     2230 164857,00 

    Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo 

remontu)     2240 753158,00 

    Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi     2250 17270,00 

    Īre un noma     2260 6220,00 

    Citi pakalpojumi     2270 79080,00 

    Maksājumi par parāda apkalpošanu un komisijas maksas par 

izmantotajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem     2280 5000,00 

  Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000   2300 1038800,00 

    Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai     2310 96825,00 

    Kurināmais un enerģētiskie materiāli     2320 180772,00 

    Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, 

medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana     2340 31800,00 

    Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli     2350 91008,00 

    Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana     2360 625408,00 

    Mācību līdzekļi un materiāli     2370 10947,00 

    Pārējās preces     2390 2040,00 
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  Izdevumi periodikas iegādei   2400 4441,00 

  Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi   2500 237729,00 

    Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi     2510 236929,00 

    Maksājumi par budžeta iestādēm piemērotajām sankcijām     2520 800,00 

Subsīdijas un dotācijas 3000 14000,00 

  Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem   3200 14000,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, biedrībām, 

nodibinājumiem un fiziskām personām     3260 14000,00 

Pamatkapitāla veidošana 5000 1145901,00 

  Nemateriālie ieguldījumi   5100 500,00 

    Pārējie nemateriālie ieguldījumi     5130 500,00 

  Pamatlīdzekļi   5200 1145401,00 

    Zeme un būves     5210 5000,00 

    Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas     5220 3600,00 

    Pārējie pamatlīdzekļi     5230 129062,00 

    Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība     5240 412539,00 

    Kapitālais remonts un rekonstrukcija     5250 595200,00 

Sociālie pabalsti 6000 160647,00 

  Pensijas un sociālie pabalsti naudā   6200 131377,00 

    Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā     6240 7767,00 

    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā     6250 20560,00 

    Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 

naudā     6260 3100,00 

    Dzīvokļa pabalsts naudā     6270 9100,00 

    Valsts un pašvaldību budžeta maksājumi     6290 90850,00 

  Sociālie pabalsti natūrā   6300 0,00 

    Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā     6320 0,00 

    Dzīvokļa pabalsts natūrā     6360 0,00 

  Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā 

un kompensācijas   6400 29270,00 

    Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem     6410 1980,00 

    Naudas balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 

natūrā un naudā     6420 27290,00 

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība 7000 161853,00 

  Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti   7200 161853,00 

    Pašvaldību transferti citām pašvaldībām     7210 159800,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu     7240 28,00 

    Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta daļēji 

finansētām atvasinātajām publiskajām personām, budžeta 

nefinansētām iestādēm     7270 2025,00 
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3. pielikums 
Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 4  

”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam” 

 

PAMATBUDŽETA FINANSĒŠANA  
 

Rādītāju nosaukumi 
Budžeta 

kategoriju kodi 

Apstiprināts 

2020. 

gadam 

EUR 

IV FINANSĒŠANA - kopā   1187409,00 

1 2 3 

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) F20010000 1327611,00 

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)   F22010000 1327611,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā     F22010000 AS 1936929,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās     F22010000 PB 609318,00 

Aizņēmumi F40020000 -140202,00 

  Saņemto aizņēmumu atmaksa   F40020020 140202,00 

    Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa     F40320020 140202,00 
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4. pielikums 
Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 4  

”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam” 

 

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta  

KOPSAVILKUMA TĀMES ATSKAITE 

Rādītāju nosaukumi 

Budžeta 

kategoriju 

kodi 

Apstiprināts 

2020. 

gadam 

EUR 

I IEŅĒMUMI - kopā   5000,00 

1 2 3 

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 23.0.0.0. 5000,00 

  Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām 

personām   23.4.0.0. 2000,00 

    Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā     23.4.1.0. 2000,00 

  Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām   23.5.0.0. 3000,00 

    Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā     23.5.1.0. 3000,00 

   

II IZDEVUMI - kopā   6058,00 

1 2 3 

Atlīdzība 1000 400,00 

  Atalgojums   1100 300,00 

    Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu 

dokumentu pamata     1150 300,00 

  Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas   1200 100,00 

    Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas     1210 100,00 

Preces un pakalpojumi 2000 5658,00 

  Pakalpojumi   2200 50,00 

    Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu     2230 50,00 

  Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000   2300 5608,00 

    Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai     2310 3000,00 

    Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli     2350 1058,00 

    Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana     2360 1550,00 

   

IV FINANSĒŠANA - kopā   1058,00 

1 2 3 

Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) F20010000 1058,00 

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) 

  

F22010000 1058,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 

    

F22010000 

AS 8104,00 

    Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās 

    

F22010000 

PB 7046,00 
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5. pielikums 
Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 4  

”Tērvetes novada pašvaldības budžets 2020. gadam” 

Pārskats par saistību apmēru  

Aizdevējs Mērķis 

Līguma 

noslēgšanas 

datums 

 

2020 

Aizņēmumi   

Valsts kase 
ELFLA projekta 11-06-L32100-000172 

"Sporta halle" īstenošna 
30.08.2012 36 708 

Valsts kase 
Pirmskolas izglītības iestādes Sprīdītis 

rekonstrukcijas 1.kārtas īstenošana 
21.10.2013 8 108 

Valsts kase 
Pirmskolasnizglītības iestādes Sprīdītis 

rekonstrukcijas 1.kārtas īstenošana 
17.02.2014 10 148 

Valsts kase 
KPFI projekta Augstkalnes vidusskolas 

internāta ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana īstenošana 

14.03.2014 12 741 

Valsts kase 
Pirmskolas izglītības iestādes Sprīdītis 

rekonstrukcijas 2.kārtas īstenošana 
18.06.2014 34 398 

Valsts kase 
Tērvetes novada pašvaldības publiskās 

teritorijas apgaismojuma infrastruktūras 

izbūve 

20.11.2014 6 330 

Valsts kase 
Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 

Augstkalnes,Bukaišu un Zelmeņu ciemos 

Tērvetes novadā 

20.11.2014 1 855 

Valsts kase 
Tērvetes novada pašvaldības publiskās 

teritorijas apgaismojuma infrastruktūras 

izbūve 

22.07.2015 5 160 

Valsts kase 
Annas Brigaderes pamatskolas ēkas daļas 

pārbūve un fasādes atjaunošana 
22.07.2015 21 011 

Valsts kase Kroņauces stadiona pārbūve 16.11.2016 3 153 

Valsts kase Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve 30.06.2017 1 299 

Valsts kase 
Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes 

novadā īstenošanai 
31.10.2018 1 312 

Valsts kase Pašvaldības ceļa Bu1 pārbūve 24.09.2019 2 387 

KOPĀ: x x 144 610 

Galvojumi         NAV 

Kopā saistības   144 610 

 

   Domes priekšsēdētāja                                                                       D. Reinika 
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Tērvetes novada pašvaldības 2020. gada budžeta  

paskaidrojuma raksts 

 
Tērvetes novada domes priekšsēdētājas ziņojums  

   

Tērvetes  novada pašvaldības budžeta projekts 2020. gadam izstrādāts, pamatojoties uz 

Vidēja termiņa budžeta ietvara likumu,  ievērojot likumus „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību 

budžetiem”, „Likums par budžetu un finanšu vadību”, kā arī citu normatīvo aktu prasības.  

       Budžets ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes 

nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa 

attīstībai. 

       Tērvetes novada administratīvajā teritorijā ietilpst trīs  pagasti: Tērvetes, Augstkalnes un 

Bukaišu pagasts. Teritorijas platība sastāda 22424,2 ha.  Tērvetes novadā  uz 2020. gada 1. 

janvāri deklarēti 3354 iedzīvotāji,  reģistrētā bezdarba līmenis uz 2020. gada 1. janvāri  ir  

4,6%,   kas ir par 0,2  %  lielāks kā uz  2019. gada 1. janvāri.  

      2019. gada budžeta prioritātes:  izglītība, drošība, sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana,     

vides sakārtošana.  

     Pašvaldības uzstādījumi novada attīstībai ir noteikti ar domes lēmumu apstiprinātos 

attīstības plānošanas dokumentos: 

      2018. gada 27. decembrī ar Tērvetes novada domes sēdes lēmumu apstiprināta Tērvetes 

novada Attīstības programma 2018.-2024. gadam,  2014. gada 23. oktobrī ar Tērvetes novada 

domes sēdes lēmumu apstiprināta Tērvetes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-

2030. gadam.  

    Tērvetes novada attīstības plānošanas dokumentos noteiktas pašvaldības attīstības 

prioritātes un mērķi – kā stratēģiskie un ilgtermiņa, tā arī vidēja termiņa prioritātes un rīcības 

un uzdevumi to sasniegšanai. Ir noteikti šādi stratēģiskie attīstības mērķi:  

I. Aktīva, apmierināta, izglītota sabiedrība. 

II. Kvalitatīva dzīves, atpūtas un darba vide. 

III. Attīstībai un sadarbībai atvērta pašvaldība. 

     Tērvetes novada attīstībai ir izvirzīta ilgtermiņa prioritāte - Apmierināti iedzīvotāji 

sakārtotā vidē. 

Vidēja termiņa prioritātes noteiktas: VP1 – Iedzīvotājiem pieejami kvalitatīvi un droši dzīves 

vides pakalpojumi; VP2 – Iedzīvotāju dzīves videi un uzņēmējdarbībai attīstīta infrastruktūra; 

VP3 – Uzņēmējdarbības veicināšana un atbalsts. Šīm prioritātēm plānotas atbilstošas rīcības 

un uzdevumi: 
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 Iedzīvotājiem pieejami kvalitatīvi izglītības, kultūras, sporta, brīvā laika, veselības un 

sociālie pakalpojumi, un droša dzīves vide;   Modernas transporta, sakaru, IT, 

ūdenssaimniecības, siltumapgādes sistēmas, nodrošinot vides resursu aizsardzību un attīstību 

nākotnē; Sabiedrisko ēku un mājokļu modernizācija;  Investīciju piesaistes un nodarbinātības 

veicināšana, attīstīts tūrisms un lauksaimniecība, aktīvi uzņēmēji, efektīva publiskā pārvalde, 

radoša, sadarbībai atvērta sabiedrība.   Lai sasniegtu plānošanas dokumentos izvirzītos 

mērķus un prioritātes, īstenotu attīstības programmā noteiktās rīcības, tiek plānoti pašvaldības 

budžeta līdzekļi, kā arī piesaistīts ES fondu finansējums. 2020. gadā atbilstoši Tērvetes 

novada investīciju plānam 2018.-2024. gadam  Tērvetes novada pašvaldības budžeta līdzekļi  

tiks ieguldīti vairāku nozīmīgu projektu īstenošanā, neplānojot aizņēmumu no Valsts  kases.  

Finansējums šo projektu īstenošanai  pamatā  rasts no līdzekļu atlikuma uz 2019. gada beigām, 

kuru sastāda  arī ieņēmumi no nekustamo īpašumu pārdošanas:   

 

 348887  eiro  plānoti gājēju – velosipēdistu celiņa izbūvei gar autoceļu P103 Dobele–

Bauska  (17,44. km–18,26. km)- no koka gājēju tilta līdz  Tērvetes estrādei;  

 

 114 162 eiro plānots jumta nomaiņai Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas grupas ēkai 

„Zvaniņi”;  

 

 133990  eiro plānots Kroņauces stadiona pārbūves  II kārtai;  

 

 150000 eiro plānots Kroņauces stadiona pārbūves  III kārtai; 

. 

  54805  eiro  plānots gājēju celiņa 330 metru garumā izbūve Bukaišos gar autoceļu V-

1106 Augstkalne–Bēne ciemata centrā;  

 

 24000 eiro  plānots Augstkalnes pagasta centrā  ielu apgaismojuma rekonstrukcijai; 

 

 18200 eiro  plānots Annas Brigaderes pamatskolas  pirmā stāva koridora remontam, 

2300 eiro video kameru uzstādīšanai,  3500 eiro plānots  pirmsskolas izglītības grupas  

„Sprīdītis”  žoga atlikušās daļas atjaunošanai;  

 

  8000 eiro  plānoti Tērvetes pagastā cauruļu nomaiņai  Lieljūgaiņu ūdens apgādes 

trasei,    

 

 8000 eiro  plānots Tērvetes novada kultūras nama skatuves gaismu nomaiņai uz LED 

gaismām,  5000 eiro - mazās zāles (foajē)  griestu un sienu kosmētiskajam  remontam; 

 

 4000 eiro plānots tiltiņa izbūvei pie Tērvetes pilskalna; 

 

 1300 eiro plānots senioru deju kopas „Vārpa”  apģērbam (sievu lakati, vīru vestes un 

Zemgales brunči sievām); 

 

 2600 eiro plānots Annas Brigaderes pamatskolai interaktīvā  paneļa iegādei;  
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 2000 eiro plānots Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas grupas “Zvaniņi” ēdiena 

sadales telpas remontam , 1000 eiro  pirmsskolas grupas “Zvaniņi”  koridora 

remontam un 3300  eiro žoga atjaunošanai  ap „Zvaniņiem”; 

 

 3200 eiro Augstkalnes vidusskolai plānots āra rotaļu iekārtai sākumskolas posma 

bērniem; 

 

 2000 eiro plānots Annas Brigaderes pamatskolas pirmsskolas grupas “Sprīdītis” rotaļu 

autobusa āra nodarbībām iegādei; 

 

 3000 eiro  plānots sporta inventāra iegādei sporta nodaļas vajadzībām, 1700 eiro 

kondicionieru iegādei, 1500 eiro- portatīvā  datora iegādei, 1600 eiro plānoti   laukuma 

līniju pārkrāsošanai Tērvetes novada  sporta hallē un   4000 eiro telpu kosmētiskajam 

remontam;  

 

 15 000 eiro plānots Zelmeņu sporta laukuma  pilnveidošanai  Tērvetes pagastā; 

 

 15 000 eiro plānots gājēju celiņa un laukuma sakārtošanai  “Jaunzelmeņi” teritorijā 

Tērvetes pagastā; 

 

  35 000 eiro plānots Augstkalnes vidusskolas ēkas  iekštelpu koka kāpņu atjaunošanai   

un fasādes izgaismošanai; 

 

 Sociālās aprūpes centrs “Tērvete”  177834 eiro plāno ūdensapgādes sistēmas 

rekonstrukcijas projekta īstenošanai, 5000 eiro- lietusūdens kanalizācijas pārbūvei,  

35000 eiro veļas mazgātavas remontam, 55000 eiro balkonu stiprināšanai .  6000 eiro 

plānots   desmit funkcionālo gultu iegādei, 1800- mobilās vannas iegādei, 9000 eiro 

plānots dīzeļģeneratora iegādei, 24 000 ugunsdzēsības sūkņa iegādei, 6000 eiro 

plānots novirzīt veļas žāvētāja iegādei, 6000 eiro- ruļļa gludināšanai  iegādei, 20000 

eiro- apkures katla uzstādīšanai. 13000 eiro plānots ūdensmājas  siltināšanai; 

 

 2020.gadā turpinās budžeta ieguldījumi pašvaldības īpašumā esošo ielu un ceļu 

sakārtošanā visā novada teritorijā. Ar ES finansiālu atbalstu tiek apgūts  finansējums 

ceļu uzlabošanai lauku teritorijās. Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu (bez 

cietā seguma) būvniecība vai pārbūve. Plānots, ka programmas ietvaros 2020. gadā 

tiks pārbūvēts  autoceļa Te-8B „Mālzemnieki–Īkšķīši  posms 766  metru garumā .   

Autoceļa Te-8B „Mālzemnieki–Īkšķīši” pārbūvei šā gada budžetā jāparedz 130 052,13 

eiro, no kuriem pašvaldības finansējums 13387 eiro; 

 

 Pālenu kapličas restaurācijas darbiem budžetā plānoti  78577,80 eiro  (45000 eiro      

LAD finansējums). Pašvaldības finansējums  33577,80  eiro; 

 

 

Samērīgi plānojot budžetu, pašvaldība 2020. gadā īstenos   arī mazāk apjomīgus, bet 

nozīmīgus  projektus:  

 

 1700 eiro plānots Augstkalnes pagasta  ēkas fasādes daļas atjaunošanai,  950 eiro 

plānots novirzīt  divu video kameru uzstādīšanai Augstkalnes pagastā;  

 

 2300 eiro plānoti  notekūdeņu attīrīšanas iekārtu “Griezes” Kroņauces ciematā   gaisa 

kompresora nomaiņai; 
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 1800 eiro plānoti Augstkalnes vidusskolas pirmsskolas grupas “Zvaniņi profesionālās 

trauku mazgājamās mašīnas iegādei;  

 

 3750 eiro plānots amatierteātra „Trīne” jauniestudējumam „Skroderdienas Silmačos”; 

 

 2860 eiro plānots  bīstamo koku apzāģēšanai, koku kopšanai un celmu frēzēšanai. 

1300 eiro Augstkalnes vidusskolā plānots novirzīt robotikas apgūšanai, skolā tiks 

atjaunota datortehnika, iegādāti jauni tautiskie brunči,  kā arī pastalas un zeķes. 1100 

eiro plānots novirzīt sporta nodarbībām;  

 

  EUR 20 000 apmērā  plānots  novirzīt SAC ”Tērvete” ēku uzturēšanai; 

 

2020. gada budžets dod iespēju domei uzturēt pašvaldības pakļautības institūcijas un  

pildīt pašvaldības funkcijas, ieguldīt budžeta līdzekļus   novada attīstībā,  kā arī  no 

01.01.2020. palielināt darba algu darbiniekiem no 3-5 %, nepārsniedzot amatam noteiktās 

mēnešalgas grupas maksimālo mēnešalgu. Darba algas palielinājums no 01.01.2020, 

nepārsniedzot 11%   no mēnešalgas, ir plānots arī  SAC ”Tērvete” darbiniekiem.   
 

Domes priekšsēdētāja                                                                       Dace Reinika   

 

 

Informācija par Tērvetes novada  pašvaldības  budžetu  2020. gadam 

 Tērvetes novada pašvaldības 2020. gada budžets atspoguļo pašvaldības iespējas veikt ar 

likumu „Par pašvaldībam” uzliktos pienākumus, un tas ir saistīts saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” prasībām un saskaņā ar pašvaldības nolikumu „Nolikums par 

pašvaldības budžeta izstrādes, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību”.   

Tērvetes novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, un, ziedojumu un 

dāvinājuma budžeta. Tērvetes novada pašvaldības pamatbudžets sastāv no Tērvetes novada 

domes un sociālās aprūpes centra „Tērvete” pamatbudžetiem. Pašvaldības pamatbudžeta 

ieņēmumu apjoms 2020.gadā plānots 5 766 429 euro. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu 

apjoms 2020. gadam plānots 6 953 838 euro apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta kopīgajos 

ieņēmumos un izdevumos 20 000 euro sastāda pašvaldības dotācija SAC ”Tērvete” ēku 

uzturēšanai un 107 560 euro savstarpējie norēķini ar SAC „Tērvete”. Naudas līdzekļu 

atlikums uz 2020.gada sākumu ir 1 936 929 euro (t.sk. domei  1 563 870 euro un SAC 

„Tērvete” – 373 059 euro), uz 2020.gada beigām plānots 609 318 euro (t.sk. domei 497 729 

euro un SAC „Tērvete” – 111 589 euro). Aizņēmumu no Valsts kases pamatsummas atmaksai 

paredzēti  140  202 euro: 
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Aizņēmuma mērķis 

2020. gadā 

atmaksājamā 

pamatsumma, 

EUR 

Sporta halle 35 972 

PIG "Sprīdītis" rekonstrukcijas 1.kārta 7 911 

PIG "Sprīdītis" rekonstrukcijas 1.kārtas 2.maks. 9 904 

Augstkalnes vsk.internāta ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšana 
12 424 

PIG "Sprīdītis" rekonstrukcijas 2.kārta 33 192 

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Augstkalnes, Bukaišu 

un Zelmeņu ciemos Tērvetes novadā 
1 832 

Publiskās teritorijas apgaism.izbūve 6 100 

Tērvetes novada pašvaldības publiskās teritorijas 

apgaismojuma infrastruktūras izbūve 
4 964 

A.Brigaderes pamatskolas ēkas pārbūve 20 212 

Kroņauces stadiona pārbūve 3 024 

Pašvaldības ceļa Te5 pārbūve 1 244 

Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā 

īstenošanai 
1252 

Pašvaldības ceļa Bu1 pārbūve 2171 

Kopā  140 202 

 

 

 

 Tērvetes novada domes pamatbudžeta 3 948 929 euro ieņēmumus veido: 

 nodokļu ieņēmumi – 2 346 874 euro (iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1 836 928 euro, 

nekustamā īpašuma nodoklis 509 946 euro); 

 nenodokļu ieņēmumi – 116 180 euro (ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, 

pašvaldības nodevas un naudas sodi u.c.); 

 budžeta iestāžu ieņēmumi – 197 878 euro (ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi); 

 transfertu  ieņēmumi – 1 287 997 euro (mērķdotācijas un dotācijas pašvaldības budžetam, 

finansējums projektu īstenošanai). 
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1. att. Tērvetes novada domes budžeta līdzekļu ieņēmumu struktūra 2020. gadā (%) 

 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi veido 46 % no domes pamatbudžeta 

ieņēmumiem, valsts un pašvaldību transferti sastāda 33 %, budžeta iestāžu ieņēmumi – 5 %, 

nekustamā īpašuma nodokļa (NĪ) ieņēmumi ir 13 %, nenodokļu ieņēmumi – 3 %. 

 

SAC „Tērvete” pamatbudžeta 1 925 060 euro ieņēmumus veido: 

 nenodokļu ieņēmumi – 400 euro 

 ieņēmumi no maksas pakalpojumiem – 995 500 euro 

 transfertu ieņēmumi – 929 160 euro. 

 

Valsts garantētie ieņēmumi 

Ieņēmuma veids 
2019. gada 

fakts 

2020. gada 

plāns 
+/- % 

Iedzīvotāju ienākumu 

nodoklis 
1 764 904 1 805 964 + 0.02 

Nekustamā īpašuma nodoklis 612 048 509 946 - 17 

Valsts budžeta transferti 342 141 486 746 + 42 

kopā 2 719 093 2 802 656 + 3.1 

 

Tērvetes novada domes pamatbudžeta izdevumi 4 767 308 euro apmērā ir sadalīti 

atbilstoši veicamajām funkcijām. Funkciju sadalījums veidots saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem par izdevumu klasifikāciju: 

IIN

46%

NĪ

13%

nenodokļu 

ieņēmumi

3%

budžeta iestāžu 

ieņēmumi

5%

transfertu  

ieņēmumi

33%
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 vispārējie valdības dienesti – 606 326 euro, kas sastāda 13 % no domes pamatbudžeta 

izdevumiem (administrācija, pagastu pārvaldes, deputāti, komisijas, līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem, aizņēmumu procentu maksājumi); 

 sabiedriskā kārtība un drošība – 160 190 euro, kas sastāda 3 % (pašvaldības policija, 

apsardze, ugunsdzēsības dienests); 

 ekonomiskā darbība – 225 179 euro, kas sastāda 5 % (būvvalde, objektu privatizācija); 

 vides aizsardzība – 51 209 euro, kas sastāda 1 % (notekūdeņu attīrīšana, atkritumu 

savākšana); 

 pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana – 1 482 138 euro, kas sastāda 31 % 

(attīstības nodaļa, ūdensapgāde, ielu apgaismojums, teritoriju apsaimniekošana, apkure); 

 atpūta un kultūra – 802 040 euro, kas sastāda 17 % (sports, bibliotēkas, kultūra, projekti); 

 izglītība – 1 186 928 euro, kas sastāda 25 % (skolas, pirmsskolas grupas, skolnieku 

autobusi, savstarpējie norēķini izglītībā); 

 sociālā aizsardzība – 253 298 euro, kas sastāda 5 % (bāriņtiesa, pabalsti, sociālais dienests, 

norēķini par sociālo aprūpi). 

 

Vispārējie valdības 
dienesti

13% Sabiedriskā kārtība un 
drošība

3%

Ekonomiskā darbība
5%

Vides aizsardzība
1%

Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana

31%

Atpūta, kultūra un reliģija
17%

Izglītība
25%

Sociālā aizsardzība
5%

 

2. att. Tērvetes novada domes budžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām        

2020. gadā 
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3. att. Tērvetes novada domes budžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 

2020. gadā (%) 

  

 

SAC „Tērvete” pamatbudžeta izdevumus 2 186 530 euro apjomā sastāda: 

 atlīdzība – 898 677 euro, tas sastāda 41 % no kopējiem izdevumiem 

 preces, pakalpojumi – 1 121 553 euro, 51 % 

 pamatkapitāla veidošana – 76 300 euro, 4 % 

 soc. pabalsti – 90 000 euro, 4 % 

 

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta 2020.gada plānotie ieņēmumi ir 5000 euro, 

izdevumi plānoti 6058 euro apmērā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlīdzība

41%

Preces un 

pakalpojumi

37,3%

Subsīdijas un 

dotācijas

0,2%

Pamatkapitāla 

veidošana

16,5%

Sociālie pabalsti

2%Transferti

2%
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Ilgtermiņa saistības 

 

Aizdevējs Mērķis 

Līguma 

noslēgšanas 

datums 

Saistību apmērs 

2020 2021 2022 2023 

Aizņēmumi      

Valsts kase 

ELFLA projekta 11-06-

L32100-000172 "Sporta 

halle" īstenošna 

30.08.2012 36 708 36 619 36 528 36 436 

Valsts kase 

Pirmsskolas izglītības 

iestādes Sprīdītis 

rekonstrukcijas 1.kārtas 

īstenošana 

21.10.2013 8 108 8 089 8 068 8 048 

Valsts kase 

Pirmsskolas izglītības 

iestādes Sprīdītis 

rekonstrukcijas 1.kārtas 

īstenošana 

17.02.2014 10 148 10 126 10 101 10 076 

Valsts kase 

KPFI projekta Augstkalnes 

vidusskolas internāta ēkas 

energoefektivitātes 

paaugstināšana īstenošana 

14.03.2014 12 741 12 710 12 679 12 647 

Valsts kase 

Pirmsskolas izglītības 

iestādes Sprīdītis 

rekonstrukcijas 2.kārtas 

īstenošana 

18.06.2014 34 398 34 315 34 230 34 146 

Valsts kase 

Tērvetes novada 

pašvaldības publiskās 

teritorijas apgaismojuma 

infrastruktūras izbūve 

20.11.2014  6 330 6 314 6 299 6 283 

Valsts kase 

Ielu apgaismojuma 

rekonstrukcija Augstkalnes, 

Bukaišu un Zelmeņu 

ciemos Tērvetes novadā 

20.11.2014 1 855 1 850 1848 1 841 

Valsts kase 

Tērvetes novada 

pašvaldības publiskās 

teritorijas apgaismojuma 

infrastruktūras izbūve 

22.07.2015 5 160 5 148 5 135 5 122 

Valsts kase 

Annas Brigaderes 

pamatskolas ēkas daļas 

pārbūve un fasādes 

atjaunošana 

22.07.2015 21 011 20 960 20 908 20 857 

Valsts kase 
Kroņauces stadiona 

pārbūve 
16.11.2016 3 153 3 145 3 138 3 130 
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Valsts kase 
Pašvaldības ceļa Te5 

pārbūve 
30.06.2017 1 299 1 296 1292 1289 

Valsts 

kase 

Atbalsts uzņēmējdarbības 

attīstībai Tērvetes novadā 

īstenošanai 

31.10.2018 1 312 1 309 1306 1302 

Valsts 

kase 
Pašvaldības ceļa Bu1 

pārbūve 
24.09.2019 2 387 4 455 4444 4433 

KOPĀ: x x 144 610 146 336 145 976 145 610 

Galvojumi         NAV    

Kopā saistības   144 610 146 336 145 976 145 610 

       

Saistību apjoms % no plānotajiem pamatbudžeta 

ieņēmumiem 
3,2 %    

 

 

Tabulā sniegts ilgtermiņa saistību izklāsts kārtējā budžeta gadā un turpmākajos trijos 

gados, pamatojoties uz budžeta sastādīšanas brīdī spēkā esošajiem līgumiem.  

Aizņēmumu saistības no Valsts kases uz 01.01.2020. sastādīja 1 744 573 euro. 

Pašvaldības 2020. gada saistību kopsumma veidojas no atbilstoši Valsts kases aizdevuma 

līgumu atmaksas grafikiem aizņēmumu pamatsummas 140 202 euro un apkalpošanas maksas 

4408 euro apmērā.  

Pašvaldības saistības 2020.gadā, ievērtējot esošos aizņēmuma līgumus, prognozējas līdz 

3,2 %.  

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                           D. Reinika  

 


