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Paskaidrojums par Jēkabpils novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžetu
Pašvaldības darbības pamatnosacījumus un kompetences reglamentē likums „Par pašvaldībām”.
Budžets ir izstrādāts saskaņā ar šo likumu un, pamatojoties uz likumiem „Par pašvaldību
budžetiem”, „Par budžetu un finanšu vadību”, LR Ministru kabineta noteikumos apstiprināto
budžeta ieņēmumu, ekonomisko kategoriju un funkcionālo kategoriju klasifikāciju, kā arī saskaņā
Finanšu ministrijas metodiskajiem norādījumiem.
Jēkabpils novada pašvaldības budžets ir konsolidēts, t.i. izslēgti savstarpējie darījumi. Budžetu
veido Jēkabpils novada administrācijas, finanšu un ekonomikas nodaļas un Ābeļu, Dignājas,
Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes, Zasas pagasta pārvalžu budžeti. Jēkabpils novada
administratīvajā teritorijā reģistrēti 5600 iedzīvotāji, t.sk. 226 bērni vecumā no 0 līdz 6 gadiem,
622 vecumā no 7 līdz 18 gadiem, 3505 darbspējas vecumā un 1247 virs darbspējas vecuma.
Budžeta atbildīga plānošana ir nozīmīga pašvaldībā, jo veidojot sabalansētu ieņēmumu un
izdevumu plānu noteiktam laika periodam, tiek nodrošināta ne tikai konkrētu funkciju, pasākumu
un darbu veikšana, bet arī radīta bāze stabilitātei un attīstībai. Sastādot 2013.gada budžetu ir
ievērotas novada attīstības programmā noteiktās ilgtermiņa prioritātes un rīcības plāns šo
prioritāšu sasniegšanai, attiecīgi paredzot nepieciešamo finanšu resursu apjomu.
IEŅĒMUMI
Jēkabpils novada pašvaldības konsolidētā budžeta ieņēmumi 2013. gadā plānoti Ls
2594268 apjomā (1.pielikums), kas ir par Ls 681537 mazāk kā iepriekšējā budžeta gadā, tas
saistīts ar mērķdotāciju piešķiršanas kārtību- 2013.gada budžetā paredzētas astoņiem mēnešiem.
Konsolidācija veikta par Ls 1938911, kas ir pārvaldēm un administrācijai pārskaitītā nauda
uzturēšanas izdevumu segšanai. Ieņēmumu daļā Ābeļu pagasta pārvalde plāno Ls 328385,
Dignājas pagasta pārvalde Ls 183269, Dunavas pagasta pārvalde Ls 188611, Kalna pagasta
pārvalde Ls 113324, Leimaņu pagasta pārvalde Ls 154589, Rubenes pagasta pārvalde Ls 356233,
Zasas pagasta pārvalde Ls 428393, Administrācija Ls 711765, Finanšu un ekonomikas nodaļa Ls
2068610.
Kopā ar iepriekšējā gada budžeta atlikumu Ls 571202 plānotie finanšu resursi ir Ls 3165470.
Plānots nesadalītais līdzekļu atlikums uz gada beigām Ls 47453. (3.pielikums)
Budžeta ieņēmumu plāns izstrādāts atbilstoši reāli prognozējumiem ieņēmumiem, kas paredzēti
likumā „Par valsts budžetu 2013.gadam” un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1032
“Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju”. Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu
ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, valsts budžeta transferti, pašvaldību budžeta transferti, maksas
pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi.
Nodokļu ieņēmumi ir lielākais Jēkabpils novada pašvaldības konsolidētā budžeta
ieņēmumu avots. Šogad tie plānoti Ls 1130237 apjomā un ir 43.3% no kopējiem plānotajiem
ieņēmumiem. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, nodokļu ieņēmumi plānoti par Ls 11522 vairāk.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi pašvaldības budžetā ir nozīmīgs nodokļu ieņēmumu
veids un sastāda Ls 954859 jeb 36.7% no ieņēmumu kopējā apjoma. Šo nodokli administrē
Valsts kase un ieskaita pašvaldību budžetā noteiktu tā daļu, proporcionāli attiecīgajā pašvaldībā
deklarēto nodokļu maksātāju skaitam (iedzīvotāju skaits novadā uz 01.01.2012. – 5600).

Nekustamā īpašuma nodokli pašvaldības teritorijā administrē pagastu pārvaldes, šajā
gadā plānots iekasēt Ls 175378, kas budžeta ieņēmumos veido 6.7%. Šī nodokļa maksājumus
veido ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi, kas šajā gadā plānoti Ls 164591
apjomā, un nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām – Ls 5177 apjomā un nekustamā īpašuma
nodoklis par mājoklis Ls 5610.
Nenodokļu ieņēmumus veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi, procentu
ieņēmumi no kontu atlikumiem, pašvaldības iestāžu papildus ieņēmumi, ieņēmumi no īpašuma
pārdošanas. Nenodokļu ieņēmumi šogad plānoti ir Ls 36735, tas ir 1.4% no kopējiem
ieņēmumiem. Ieņēmumos no īpašuma pārdošanas plānoti Ls 28425, ko veido ieņēmumi no grants
pārdošanas Ls 24000, ieņēmumi no zemes un ēku pārdošanas saskaņā ar noslēgtajiem pirkuma
līgumiem Ls 4425.
Pašvaldības iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 2013.gada budžetā
plānoti Ls 256182, tas sastāda 9.8% no kopējiem ieņēmumiem.
Pašvaldību budžetā saņemtie transferti ir maksājumi, ko novada dome saņem no citām
pašvaldībām un valsts budžeta. 2013. gadā tie plānoti Ls 1171114 apjomā, kas sastāda 45.1%.
Lielāko šo ieņēmumu daļu veido dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda Ls 666286,
finansējums novadu pašvaldībām, lai nodrošinātu vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas, finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 97% līmenī Ls 37022,
Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 281936,
mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 12568,
mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 9577, kā arī dotācija
1. un 2.klases skolēnu ēdināšanai Ls 5244, izmaksātās GMI pabalsta kompensācijai par decembra
mēnesi Ls 2028, mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 3015, finansējums asistenta
pakalpojumu apmaksai Ls 3983, finansējums Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku
dalībnieku naktsmītņu un ēdināšanas izdevumu segšanai svētku laikā plānoti Ls 4540. Transfertu
ieņēmumi projektu īstenošanai plānoti Ls 62627, tai skaitā finansējums no Nodarbinātības Valsts
aģentūras projektam „Algotie sabiedriskie darbi”- Ls 39500, finansējums projektam Mācīšanās
no ziemeļvalstīm-labas prakses un pieredzes apmaiņa, lai paaugstinātu pašvaldības administratīvo
kapacitāti Ls 3514, finansējums projektam Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs Ls 7905, finansējums projektam Jēkabpils novada pašvaldības
attīstības plānošanas dokumentu izstrāde ilgtspējīgai un līdzsvarotai ekonomiskai novada
attīstībai Ls 11708, finansējums Zasas vidusskolas projektam Jaunatne darbībā "No kurienes mēs
nākam" Ls 3288.
Transfertu maksājumus veido arī ieņēmumi no citām pašvaldībām Ls 79000, tai skaitā
izglītības funkciju nodrošināšanai bērniem, kuri apmeklē Jēkabpils novada pirmsskolas izglītības
iestādes un mācās vispārizglītojošajās skolās, šie ieņēmumi sastāda Ls 39042, šajā sadaļā arī
plānoti ieņēmumi no citiem novadiem par Izglītības un kultūras pārvaldes sniegtajiem
pakalpojumiem un rīkotajiem starpnovadu pasākumiem un sastāda Ls 39958.
IZDEVUMI
Budžeta izdevumu plāns izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.934
„Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām”, un
Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”

un apstiprinātajai Attīstības programmai 2012.-2018.gadam. Atbilstoši Attīstības programmai
galvenās prioritātes 2013.gadā un turpmākajos gados ir:
1. Mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības pieejamības nodrošināšana un attīstība;
2. Kultūras infrastruktūras un kultūrvides attīstība;
3. Veselīga dzīvesveida popularizēšana, sabiedrības veselības uzlabošana un sporta attīstība;
4. Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība.
Pamatbudžeta izdevumi konsolidētajā budžetā 2013. gadā plānoti Ls 2995755 apjomā
(2.pielikums), kas ir par Ls 826446 mazāk nekā pagājušā gadā. Uzturēšanas izdevumi sastāda Ls
2641606, jeb 88.2 % no kopējiem izdevumiem, izdevumi kapitālajiem izdevumiem sastāda Ls
354149 jeb 11.8% no kopējiem izdevumiem.
Jēkabpils novada pašvaldības administrācijas budžetā izdevumi plānoti Ls 716821
apmērā, Ābeļu pagasta pārvaldei Ls 345248, Dignājas pagasta pārvaldei Ls 214961, Dunavas
pagasta pārvaldei Ls 222944, Kalna pagasta pārvaldei Ls 139635, Leimaņu pagasta pārvaldei Ls
259883, Rubenes pagasta pārvaldei Ls 387332, Zasas pagasta pārvaldei Ls 451331, finanšu un
ekonomikas nodaļai Ls 2196521. Konsolidācija veikta par Ls 1938911.
Izdevumi budžeta plānā sadalīti atbilstoši pašvaldības budžetu funkcionālajām
kategorijām.
01.110 Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām paredzēts Ls 316466 liels finansējums.
Šajos izdevumos ietilpst izdevumi izpildvaras uzturēšanai, t.sk. domes uzturēšanai, deputātu
atalgojumam, pārvalžu uzturēšanai un darbinieku algošanai, pabalstu izmaksai bijušajiem
pensionētajiem pagastu priekšsēdētājiem Ls 6342, vēlēšanu izdevumiem Ls 15000 un projektam
Mācīšanās no ziemeļvalstīm-labas prakses un pieredzes apmaiņa, lai paaugstinātu pašvaldības
administratīvo kapacitāti Ls 5657. Kapitālajiem izdevumiem kopā plānoti Ls 8800, no tiem biroja
iekārta telpu aprīkojumam Ls 1000 un sēžu galds Ls 300 Zasas pagastā, Ls 1500 arhīva plaukti
un skapji lietvedības nodaļai, Ls 1600 datoru iegādei izpilddirektoram un iepirkumu speciālistam,
Ls 1000 kopētāja iegādei Dunavas pagastā, Ls 500 mēbelēm pārvaldes vadītāja kabinetā un Ls
1000 uzbrauktuves pie pagasta ēkas izveidošanai Dignājas pagastā, Ls 1200 kopētāja iegādei un
Ls 700 mēbeļu komplektam Rubenes pagastā.
01.120 Pārvalžu grāmatvežu un Finanšu ekonomikas nodaļas speciālistu uzturēšanas
izdevumiem, EURO ieviešanas izmaksām paredzēts finansējums Ls 147239. Kapitālajiem
izdevumiem plānoti Ls 1600, no tiem Ls 800 kases telpas aprīkojumam Zasas pagastā un Ls 800
datora iegādei FE nodaļas vadītājai. Kopā izdevumi izpildvaras uzturēšanai sastāda Ls 463705,
kas ir 15.5% no kopējiem pašvaldības izdevumiem.
01.721 Pašvaldību budžeta parāda darījumiem paredzēti Ls 11075, šajā summā ietilpst kredītu
procentu maksājumi par ņemtajiem kredītiem un maksājumi Valsts kasei par kredītu apkalpošanu
saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.
01.890 Izdevumiem neparedzētiem gadījumiem jeb rezerves fondā, lai varētu nodrošināt budžeta
finanšu plūsmu, paredzēti Ls 32612.
03.200 Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai novadā budžetā 2013.gadā plānoti Ls
4191, šie izdevumi paredzēti Kalna pagasta pārvaldei, Rubenes pagasta pārvaldei ugunsdzēsības
automašīnas uzturēšanai un samaksai par Civilās aizsardzības dienesta uzturēšanu saskaņā ar
savstarpējo norēķinu pakalpojumu līgumu.
04.120 Izdevumi vispārējiem nodarbinātības pasākumiem plānoti NVA projektam „Algotie
sabiedriskie darbi” 32 bezdarbnieku iesaistīšanai projektā un sastāda Ls 39500.
04.200 Lauksaimniecības, mežsaimniecības nozares izdevumi ieplānoti Ls 23304 apmērā, kas
paredzēti izdevumu segšanai šīs nozares speciālistu uzturēšanai, mežu un zemes īpašumu
apsaimniekošanai.

04.430 Būvniecībā izdevumi plānoti Ls 6264 ir administrācijas maksājumi par Būvvaldes
pakalpojumiem.
04.510 Autotransporta uzturēšanai izmaksas plānotas Ls 123236.
05.100 Atkritumu apsaimniekošanai paredzēti līdzekļi Ls 63893, no tiem Ls 46202 atkritumu
izgāztuvju „Sīpulāni”, „Prūsāni”, „Siliņi”, „Starenieki” rekultivācijai. Izdevumu summa iekļauta
par ieskaitītā finansējuma apjomu.
05.200 Notekūdeņu apsaimniekošanai paredzētie līdzekļi ir ieplānoti Ls 29148 apjomā, no tiem
kapitālajiem izdevumiem Ls 5590, tai skaitā Ls 2660 ūdenssaimniecības projekta pabeigšanai
Rubenes pagastā un Ls 2930 ūdens sagatavošanas iekārtu renovācijai Dunavas pagastā.
05.400 Zasas un Rubenes parka apsaimniekošanai un uzturēšanai plānoti Ls 17359.
06.200 Teritorijas attīstībai un projektēšanai paredzēts finansējums Ls 45295 apmērā, šajās
izmaksas iekļautas novada administrācijas speciālistu uzturēšanas izmaksas šajā jomā Ls 26054
un projektu realizēšanas izdevumi „Jēkabpils novada pašvaldības attīstības plānošanas
dokumentu izstrāde ilgtspējīgai un līdzsvarotai ekonomiskai novada attīstībai” Ls 19241, no tiem
kapitālie izdevumi Ls 18286.
06.300 Ūdensapgādes nodrošināšanai paredzēts finansējums Ls 85826 apjomā. Kapitālajiem
izdevumiem plānoti Ls 57602, tai skaitā ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijai ES Kohēzijas fonda
projekta ietvaros Leimaņu pagastā Ls 52462, kā arī TEP projekta apmaksai Kalna pagastā Ls
2420 un Ls 300 dziļurbuma sūkņa iegādei, Ls 2420 TEP Liepu ciemata ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstībai.
06.600 Mājokļu attīstībai pašvaldības budžetā šogad plānots finansējums Ls 394988 apmērā. Šajā
sadaļā paredzētas izmaksas apsaimniekošanai un līdzekļi Īpašumu apsaimniekošanas un
pakalpojumu sniegšanas nodaļas uzturēšanai Ls 46564, un ar īpašumu tiesību sakārtošanu un
apdrošināšanu saistītie izdevumi Ls 5000. Kapitālie izdevumi plānoti Ls 144069, no tiem Ls 2090
gājēju takas izveidei pie pagastmājas- kultūras nama, Ls 1710 gājēju takas izveidei pie pagasta
ieejas, Ls 6040 jumta maiņa dzīvojamajai mājai “Sili” Ābeļu pagastā, Ls 6500 jumta nomaiņai
dzīvojamajai mājai „Puteņi” un Ls 1050 sūkņu iegādei Dunavas pagastā, Ls 600 zāles pļāvēja
iegādei un Ls 12784 Vidsalas ūdenssaimniecības projekta turpināšanai Kalna pagastā, Ls 23345
darbu apmaksai par jumta uzlikšanu sociālās aprūpes namam „Mežvijas” Leimaņu pagastā, Ls
3000 kapličas projekta izstrādei Rubenes pagastā, Ls 300 lāzerprintera iegādei un Ls 650 plauktu
sistēmai Īpašumu apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai. Plānotas investīcijas
dažādu aktivitāšu veikšanai no gada nesadalīta atlikuma Ls 86000, tai skaitā Zasas vidusskolas
cokolstāva remontam Ls 35000, Zasas pagasta ēkas Vecā ambulance telpu grupas vienkāršotajai
rekonstrukcijai Ls 8000, veco ļaužu nama-pansijas „Mežvijas” tehniskās dokumentācijas izstrādei
Ls 7000, Dunavas sabiedriskā resursu centra vestibila remontam Ls 7000, Ābeļu pamatskolas
sanitāro mezglu remonts un apkures sistēmas uzlabošanai Ls 11000, Bebru ielas 108 apkures
pieslēguma sakārtošana un logu nomaiņa Ls 6000, projektu līdzfinansējuma nodrošināšanai Ls
12000.
07.200 Ambulatoro iestāžu uzturēšanai un pakalpojumu apmaksai budžetā plānoti izdevumi Ls
14821.
Kultūras infrastruktūras un kultūrvides attīstībai un sporta attīstībai, kas Attīstības programmā
definēta kā otrā prioritāte 2013.gada budžeta plānoti izdevumi Ls 358585, kas sastāda 11,9% no
kopējiem izdevumiem.
08.100 Atpūtas un sporta pasākumiem plānoti Ls 15317, no tiem Jēkabpils novada sporta
pasākumiem Ls 3240 saskaņā ar pasākumu plānu, Ls 5638 sporta koordinatora uzturēšanai un Ls
6439 LEADER projekta „Veselības takas izveidei Ābeļu pagasta Brodu ciemā” realizēšanai.

08.210 Vienpadsmit bibliotēku uzturēšanas izdevumi novada pašvaldībā plānoti Ls 82181, tajā
skaitā Ls 1600 saskaņā ar noslēgto līgumu par centrālās bibliotēkas pakalpojumiem. Kapitālajiem
izdevumiem plānoti Ls 9610, t.sk. grāmatu iegādei Ls 6150, Ls 3460 datoru un plauktu iegādei.
08.230 Kultūras iestāžu izdevumiem plānoti līdzekļi Ls 163257, no tiem kapitālajiem
izdevumiem Ls 22767, tajā skaitā Kalna pagasta kultūras nama „Zītari” IV kārtas rekonstrukcijas
darbiem Ls 16957 un Ls 1500 skaņas un gaismas aparatūras iegādei kultūras namam „Zītari”, Ls
350 datora iegādei un Ls 3630 Dūņenieku kluba grīdas remontam Ābeļu pagastā.
08.290 dažādu kultūras pasākumu organizēšanai plānoti Ls 76130, no tiem Ls 5795 amatniecības
centra „Rūme” koordinatora uzturēšanai un Ls 4875 LEADER projektu „Tautas tērpu iegāde
Jēkabpils novada jauktajam korim” un “ Tautas tērpu iegāde Dunavas kultūras nama deju
kolektīvam, Ls 410 radio mikrofonu iegādei un Ls 450 tautas tērpu iegādei Dignājas pagastam.
Novada kultūras pasākumu rīkošanai saskaņā ar apstiprināto pasākumu plānu plānoti Ls 6790 ,
novada kora „Putni” uzturēšanas izdevumiem plānoti Ls 4976, Ls 12484 izglītības un kultūras
pārvaldes plānotie starpnovadu izglītības un kultūras pasākumi, kur izdevumus kompensē novadi
proporcionāli iedzīvotāju skaitam.
08.400 atbalstam biedrībām un nodibinājumiem projektu līdzfinansēšanai plānoti Ls 21700, no
tiem Ls 2000 novada NVO konkursa atbalstam.
Mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības pieejamības nodrošināšanai un attīstībai, kas Attīstības
programmā minēta kā galvenā prioritāte budžetā plānots lielākais finansējums Ls 986018, kas
sastāda 32,9% no kopējiem izdevumiem.
09.210 Kopējais plānotais finansējums pamatizglītības nodrošināšanai ir Ls 646555. 2012./2013.
mācību gadā novadā darbojas 6 vispārizglītojošajās skolas (479 skolēni). Skolu uzturēšanas
izdevumiem un pedagoģisko darbinieku darba samaksai plānoti līdzekļi Ls 622022, tajā skaitā
mērķdotācija Ls 304081. Kapitālie izdevumi sastāda Ls 24533, tajā skaitā projektam Atbalsts
ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs Ls 8783, Ls 7000, t.sk. Ls
800 grāmatu iegādei, Ls 2200 klašu aprīkojuma iegādei, Ls 4000 siltā gaisa apkures sistēmas
ierīkošana Ābeļu pamatskolas sporta zālē, Ls 1700, t.sk. Ls 500 grāmatu iegādei, Ls 600 datora
iegādei, Ls 600 mēbeļu iegādei Dignājas pamatskolai, Ls 700 mēbeļu iegādei Dunavas
pamatskolai, Ls 2400, t.sk. Ls 1800 datoru iegādei, Ls 400 lāzerprintera iegādei, Ls 200 grāmatu
iegādei Bērzgala pamatskolai, Ls 1250, t.sk. Ls 650 grāmatu iegādei, Ls 600 datoru iegādei
Rubeņu pamatskolai, Ls 2700 t.sk. Ls 600 kopētāja iegādei, Ls 300 aprīkojums vidusskolas
ēdnīcai, Ls 800 mēbeles fizikas kabinetam, Ls 1000 portatīvo datoru iegāde Zasas vidusskolai.
09.510 Mākslas skolas Zasas filiāles uzturēšanai plānoti izdevumi Ls 2112.
09.530 Mūžizglītības programmas Comenius reģionālās partnerības projekta „Pārrobežu
sadarbība starp reģioniem Latvijā un Rumānijā izglītības piedāvājuma uzlabošanai” realizēšanai
plānoti līdzekļi Ls 31303, Sorosa fonda-Latvija projekta „Dunavas skolas kā daudzfunkcionālā
centra attīstība un darbības paplašināšana” īstenošanai Ls 13852.
09.600 Izglītības papildus pakalpojumiem, kas ietver atbalstu skolēnu ēdināšanai un skolēnu
pārvadājumiem un transfertu izdevumi plānoti līdzekļi Ls 251222. Norēķinos ar citu pašvaldību
izglītības iestādēm par bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Jēkabpils novadā, bet kuri apmeklē
citu pašvaldību izglītības iestādes, šogad plānoti izdevumi Ls 134598.
09.800 Pārējiem izglītības izdevumiem plānoti Ls 40977, tie plānoti Izglītības un kultūras
pārvaldes uzturēšanai, ko proporcionāli iedzīvotāju skaitam sedz novadu pašvaldības.
Finansējums sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai un nodrošināšanai plānots Ls 295935,
kas ir 9.9% no kopējiem izdevumiem.
10.200 Atbalstam gados veciem cilvēkiem plānoti Ls 26002, izdevumi sociālās aprūpes nama
„Mežvijas” uzturēšanai Ls 10187, Zasas pagasta pārvaldei mājas aprūpei Ls 5130, sociālās
aprūpes nama „Mežvijas” darbinieku atlīdzībai Ls 10685.

10.400 atbalstam ģimenēm ar bērniem plānoti Ls 48481, tai skaitā Ls 8200 pabalstiem
audžuģimenēm, Ls 39781 Bāriņtiesas uzturēšanas izdevumi, Ls 500 datora iegādei Bāriņtiesas
loceklim Zasā.
10.700 Pabalstu izmaksai paredzēti līdzekļi Ls 102860, no tiem GMI pabalstiem naudā Ls
59145, dzīvokļa pabalstiem Ls 12450, pārējiem pabalstiem atbilstoši pieņemtajiem saistošajiem
noteikumiem Ls 31265.
10.900 Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība plānoti Ls 118592, tai skaitā Sociālā dienesta
darbinieku uzturēšanas izmaksas Ls 57642, Ls 60000 norēķiniem par novada iedzīvotāju
uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs. Kapitālajiem izdevumiem Ls 950, tai skaitā Ls 200 veļas
mašīnas iegādei sociālajam dzīvoklim Dignājas pagastā, Ls 500 datora iegādei sociālajam
darbiniekam Zasas pagastā, Ls 250 fotoaparāta iegādei sociālajam dienestam.
AIZŅĒMUMI
Novada infrastruktūras pilnveidošanai un attīstībai tiek piesaistīti kredītresursi, par kuriem
pašvaldība norēķinās saskaņā ar grafiku, maksājumi tiek veikti regulāri, noteiktajā laikā un
apjomā. 2013. gada budžetā ir iekļauts finansējums aizņēmuma atmaksai Ls 122262.

Jēkabpils novada Domes priekšsēdētājs

E.Meņķis

