
PIELIKUMS Nr.3 
 

JĒKABPILS novada pašvaldības 
2019.gada 31.oktobra Saistošajiem noteikumiem Nr.11/2019  

“Grozījumi 2019.gada  8.februāra saistošajos noteikumos Nr.2/2019 
„ Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” 

 

Paskaidrojuma raksts 
 

Veikt grozījumus pamatbudžeta ieņēmumos (1.pielikums): 
 

1. Ieņēmumu kods 13.2.0.0. EUR 87734. Palielināt pamatbudžeta ieņēmumus par EUR 36000 
no meža īpašumu realizācijas pēc 25.07.2019. domes lēmuma Nr.199 par meža cirsmu 
nekustamajā īpašumā “Jauntīreļi” Rubenes pagastā pārdošanu izsolē un Izsoles komisijas 
11.09.2019. protokola Nr.9. Iekļaut ieņēmumos EUR 19134 par zemes īpašumu pārdošanu 
pēc domes lēmumiem un izsoļu rezultātiem nekustamajiem īpašumiem “Jaungobas” Kalna 
pagastā, “Rumbas” Zasas pagastā, “Žubītes” Rubenes pagastā, “Jaunmelderi” Ābeļu pagastā 
un citiem atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un maksāšanas grafikiem. Par EUR 32600 
palielināt ieņēmumus no grants realizācijas Leimaņu pagastā atbilstoši noslēgto līgumu 
nosacījumiem. 

2. Ieņēmumu kods 17.2.0.0. EUR -5810. Precizēt EUR 5810 ieņēmumus Dunavas feldšerpunkta 
darbībai atbilstoši 09.04.2019. noslēgtajam līgumam Nr.JNP/2-5/19/106 ar Nacionālo 
veselības dienestu uz ieņēmumu kodu 18.6.2.0. 

3.  Ieņēmumu kods 18.6.0.0. EUR 530927. Iekļaut ieņēmumos EUR 275931 pēc 24.09.2019. 
Ministru kabineta rīkojuma Nr.460 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām-pašvaldību 
izglītības iestādēm”. Palielināt ieņēmumus par EUR 1167 pēc LR Centrālās vēlēšanu 
komisijas 31.05.2019. lēmuma Nr.64 "Par papildus finansējuma sadalījumu republikas pilsētu 
un novadu vēlēšanu komisijām 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām”. EUR 3228 plānot 
Dignājas feldšerpunkta darbībai atbilstoši 25.07.2019. veiktajiem grozījumiem līgumā 
Nr.JNP/2-5/19/106 ar Nacionālo veselības dienestu. Precizēt no ieņēmumu koda 17.2.0.0. 
EUR 5810 Dunavas feldšerpunkta darbībai atbilstoši 09.04.2019. noslēgtajam līgumam 
Nr.JNP/2-5/19/106 ar Nacionālo veselības dienestu. Par EUR 8881 palielināt ieņēmumus no 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētā projekta Nr.18-05-AL24-
A019.2202-000004 “Zasas vēsturiskā muižas parka vides pieejamības uzlabošana” 
realizācijas atbilstoši sasniedzamajiem rezultātiem. Iekļaut ieņēmumos EUR 196642 par 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētā projekta Nr.17-05-A00403-000129 
“Meliorācijas sistēmas pārbūve un atjaunošana Jēkabpils novada Dunavas pagastā” 
realizāciju. Par EUR 6155 palielināt ieņēmumus no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai finansētā projekta Nr.18-05-AL24-A19.2204-000005 ““Sēlijas prasmju muzeja” 
attīstība Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai” realizācijas atbilstoši 
sasniedzamajiem rezultātiem. Saņemts finansējums EUR 5965 Latvijas Valsts budžeta 
finansētās mērķprogrammas “Projektu konkurss par finansiālu atbalstu pašvaldībām un 
nevalstiskajām organizācijām ģimenei labvēlīgas vides veidošanai sabiedrībā” projekta 
Nr.2/GIMEN/19/007 “Jaunās tehnoloģijas visai ģimenei” realizācijai. EUR 14405 iekļaut 
ieņēmumos finansējumu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16I/001 “Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Par EUR 12743 palielināt ieņēmumus Eiropas 
Sociālā fonda projektam Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai”. 

4. Ieņēmumu kods 19.2.0.0. EUR -10200. Precizēt EUR 10200 saņemtās dalības maksas no 
Sēlijas apvienības pašvaldībām tautas mākslas festivāla “Sēlija rotā” organizēšanai uz 
ieņēmumu kodu 21.4.0.0. 

5. Ieņēmumu kods 21.3.0.0. EUR 100. Plānot ieņēmumus no pacientu iemaksām 2019.gadā 
izveidotajos feldšerpunktos atbilstoši 28.03.2019. domes lēmumam Nr.92 “Par Dignājas un 
Dunavas feldšerpunktu sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.” 



6. Ieņēmumu kods 21.4.0.0. EUR 12900. Iekļaut ieņēmumos EUR 1000 Pašvaldību savienības 
organizētā un Meža attīstības fonda finansētā projekta Meža dienas 2019 realizācijai ar moto 
“Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu”. Precizēt EUR 10200 saņemtās dalības 
maksas no Sēlijas apvienības pašvaldībām tautas mākslas festivāla “Sēlija rotā” organizēšanai 
no ieņēmumu koda 19.2.0.0.  un palielināt par EUR 1700 pēc faktiskā dalībnieku skaita. 
 
Veikt grozījumus pamatbudžeta izdevumos (1.pielikums): 

 
1. Funkcionālā kategorija 01.000 Vispārējie valdības dienesti. EUR -40320. Iekļaut 

izdevumos EUR 1172 pēc LR Centrālās vēlēšanu komisijas 31.05.2019. lēmuma Nr.64 "Par 
papildus finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām 2019. 
gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām”. Samazināt 2019.gada budžetā plānotos līdzekļus 
neparedzētiem gadījumiem par EUR 41492, novirzot iestādēm un struktūrvienībām pēc 
domes pieņemtajiem lēmumiem uz funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās 
klasifikācijas kodiem atbilstoši finansējuma mērķiem. Veikt piešķirtā finansējuma 
precizēšanu ekonomiskās klasifikācijas kodos ieņēmumu un izdevumu tāmju ietvaros. 

2. Funkcionālā kategorija 03.000 Sabiedriskā kārt ība un drošība. EUR -3500. Novirzīt 
finansējuma ekonomiju EUR 3500 uz funkcionālo kategoriju 06.000 Rubenes pagasta 
teritoriju apsaimniekošanas tāmē videonovērošanas uzstādīšanai Rubeņu un Slates ciematos. 

3. Funkcionālā kategorija 05.000 Vides aizsardzība. EUR 696. Par EUR 696 palielināt 
izdevumus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2.apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta Nr.18-05-AL24-A019.2202-
000004 “Zasas vēsturiskā muižas parka vides pieejamības uzlabošana” īstenošanai, 
nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu neattiecināmajām izmaksām. Veikt piešķirtā 
finansējuma precizēšanu ekonomiskās klasifikācijas kodos ieņēmumu un izdevumu tāmju 
ietvaros. 

4.  Funkcionālā kategorija 06.000 Teritoriju un mājok ļu apsaimniekošana. EUR 37689. 
Palielināt novada īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas izdevumu tāmi par 
EUR 12200 ar pašvaldības nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā saistītiem 
izdevumiem: uzmērīšanai, situācijas plānu izgatavošanai, vērtētāju pakalpojumiem, citiem 
izdevumiem. EUR 10680 no ieņēmumiem par nekustamā īpašuma realizāciju novirzīt 
pamatlīdzekļu izveidošanai un nepabeigtajai celtniecībai. Pēc izmaiņām iestāžu izvietojumā 
ēkā “Zariņi” Dignājas pagastā plānotos EUR 3000 jumta remontam novirzīt no struktūras 
07.000 apsaimniekošanas funkciju veikšanai.  Par EUR 2630 palielināt izdevumus Leimaņu 
pagasta pārvaldes mājokļu apsaimniekošanas tāmē izdevumu malkas iegādei precizēšanai 
saistībā ar budžetā plānotās un faktiskās iepirkuma cenas izmaiņām. EUR 3500 plānot 
Rubenes pagasta teritoriju apsaimniekošanas tāmē videonovērošanas uzstādīšanai Rubeņu un 
Slates ciematos. Palielināt Zasas pagasta mājokļu apsaimniekošanas tāmi par EUR 5677 no 
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pēc domes 27.06.2019. lēmuma Nr.163 par 
finansējuma piešķiršanu dzīvokļa remontam Lauku ielā 1-5. Veikt piešķirtā finansējuma 
precizēšanu ekonomiskās klasifikācijas kodos ieņēmumu un izdevumu tāmju ietvaros. 

5. Funkcionālā kategorija 07.000 Veselība. EUR 9588. Par EUR 3228 palielināt izdevumus 
Dignājas feldšerpunkta uzturēšanai atbilstoši 09.04.2019. noslēgtajam līgumam Nr.JNP/2-
5/19/106 ar Nacionālo veselības dienestu. Pēc izmaiņām iestāžu izvietojumā ēkā “Zariņi” 
Dignājas pagastā plānotos EUR 3000 jumta remontam novirzīt uz struktūru 06.000 
apsaimniekošanas funkciju veikšanai. Palielināt Dunavas feldšerpunkta izdevumu tāmi par 
EUR 980 darbinieka profesionālās pilnveides izglītības apguvei un uzturēšanas izdevumu 
precizēšanai. EUR 160 iekļaut Rubenes pagasta veselības aprūpes tāmē inventāra iegādei. 
EUR 1904 no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pēc domes 29.08.2019. lēmuma Nr.249 
piešķirt radiatoru nomaiņai ambulances-aptiekas ēkā Zasā. EUR 6306 piešķirt no nekustamā 
īpašuma realizācijas ieņēmumiem tālākai ēkas apkures sistēmas optimizācijai. Veikt piešķirtā 
finansējuma precizēšanu ekonomiskās klasifikācijas kodos ieņēmumu un izdevumu tāmju 
ietvaros. 



6. Funkcionālā kategorija 08.000 Atpūta, kultūra un reliģija. EUR 38079.  Iekļaut izdevumos 
EUR 1055 Pašvaldību savienības organizētā un Meža attīstības fonda finansētā projekta Meža 
dienas 2019 realizācijai ar moto “Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu”, kas 
novirzīts Zasas muižas parka saliņas labiekārtošanai. EUR 5965 plānot Latvijas Valsts 
budžeta finansētās mērķprogrammas “Projektu konkurss par finansiālu atbalstu pašvaldībām 
un nevalstiskajām organizācijām ģimenei labvēlīgas vides veidošanai sabiedrībā” projekta 
Nr.2/GIMEN/19/007 “Jaunās tehnoloģijas visai ģimenei” realizācijai Dignājas pagastā. 
Palielināt izdevumus par EUR 21920 Kalna kultūras nama zāles griestu seguma plākšņu 
nomaiņai avārijas situācijas novēršanai, zāles bēniņu siltināšanai, ventilācijas ierīkošanai. 
Papildināt finansējumu par EUR 2000 Kultūras pārvaldei sadarbības vizītes Vižņicas rajonā, 
Ukrainā izdevumu apmaksai un degvielas iegādei pārvaldes darbinieku amata pienākumu 
veikšanai pēc izmaiņām amatu aprakstos. Piešķirt finansējumu novada sporta pasākumiem 
EUR 700, palielināt tautas mākslas festivāla “Sēlija rotā” izdevumu tāmi par EUR 420. No 
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pārcelt līdzfinansējumu EUR 6019 biedrībai "Ūsiņš" 
ELFLA projekta realizācijai-jāšanas sporta centra trešās kārtas īstenošanai, pēc domes 
26.09.2019. lēmuma Nr.285. Veikt piešķirtā finansējuma precizēšanu ekonomiskās 
klasifikācijas kodos ieņēmumu un izdevumu tāmju ietvaros. 

7. 09.000 Izglītība. EUR 356939. Iekļaut izdevumos finansējumu EUR 275931 pēc 24.09.2019. 
Ministru kabineta rīkojuma Nr.460 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām-pašvaldību 
izglītības iestādēm” novada izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika periodam no 01.09.2019.  līdz 
31.12.2019. Atbilstoši 26.09.2019. domes lēmumam Nr.316 pamata un vispārējās izglītības 
iestāžu pedagogu darba atlīdzībai plānots EUR 244691, pēc domes lēmuma Nr.317 EUR 
20452 sadalīts no piecu gadu vecuma bērnu apmācība nodarbināto pedagogu darba atlīdzībai 
un pēc domes lēmuma Nr.318 EUR 10788 interešu izglītības programmu pedagogu darba 
atlīdzībai. Novirzīt EUR 12815 Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitāšu realizācijai 
2019./2020.mācību gadā un EUR 1590 netiešo izmaksu apguvei. Par EUR 12743 palielināt 
izdevumus Eiropas Sociālā fonda projektam Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai”. No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem pēc domes 
25.04.2019. lēmuma Nr.126  par pabalstiem mācību līdzekļu iegādei, uzsākot mācības 
Jēkabpils novada izglītības iestāžu 1.klasē (citu novadu iedzīvotājiem) palielināt izdevumus 
par EUR 900. Pēc domes 25.07.2019. lēmuma Nr.205 novirzīt finansējumu no līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem EUR 6000 Ābeļu pamatskolas pirmsskolas grupas telpu 
aprīkošanai; pēc domes 25.07.2019. lēmuma Nr.214 un domes 26.09.2019. lēmuma Nr.283 
no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem novirzīt EUR 9584 divu pirmsskolas izglītības 
skolotāju un aukles darba atlīdzībai. Pēc domes 05.09.2019. lēmumiem Nr.270 un Nr.271 no 
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Zasas vidusskolas izdevumu tāmē iekļaut EUR 5860 
finansējumu otra internāta skolotāja un aukles darba atlīdzībai. No līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem pēc domes 26.09.2019. lēmuma Nr.282 palielināt finansējumu par EUR 932 
Rubeņu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes “Zelta sietiņš” nodarbināto pedagogu 
darba atlīdzībai un pēc lēmuma Nr.284 EUR 1924 Ābeļu pamatskolas sociālā pedagoga 
slodzes palielināšanai. Piešķirt pēc 31.10.2019. domes lēmuma no līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem EUR 5000 informācijas tehnoloģiju un mācību līdzekļu iegādei Zasas 
vidusskolas pirmsskolas grupas darbam, pārejot uz kompetencēs balstītu izglītības pieeju. No 
nekustamā īpašuma realizācijas ieņēmumiem palielināt Ābeļu pamatskolas pirmsskolas 
grupas uzturēšanas tāmi par EUR 5725, Ābeļu pamatskolas skolēnu pārvadājumu autobusa 
uzturēšanu par EUR 2700. Zasas vidusskolas sporta zāles aprīkojuma, fizikas kabineta mācību 
līdzekļu iegādei, PVN maksājumiem valsts budžetā no vasaras nometņu ieņēmumiem un 
citiem izdevumiem piešķirt EUR 10595. Skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai Zasas 
vidusskolas skolēniem, tai skaitā internāta audzēkņiem, palielināt izdevumus par EUR 3700, 
Rubeņu pamatskolas skolēnu pārvadājumiem EUR 940. Veikt piešķirtā finansējuma 
precizēšanu ekonomiskās klasifikācijas kodos ieņēmumu un izdevumu tāmju ietvaros. 
 



Pašvaldības aizņēmumi  

Budžeta grozījumos ieplānota 2019.gadā saņemto aizņēmumu atmaksa par kopējo summu EUR 
215900 atbilstoši nosacījumiem Valsts kases 15.03.2019. aizdevuma līgumos Nr.A2/1/19/71, 
Nr.A2/1/19/72, Nr.A2/1/19/73: 
1. EUR 8881 pēc projekta Nr.18-05-AL24-A.0192202-000004 ”Zasas vēsturiskā muižas parka vides 
pieejamības uzlabošana” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2.apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” īstenošanas; 
2. EUR 196642 pēc projekta Nr.17-05-A00403-000129 ”Meliorācijas sistēmas pārbūve un 
atjaunošana Jēkabpils novadā Dunavas pagastā” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Ieguldījumi 
materiālajos aktīvos” 4.3.apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un 
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” īstenošanas; 
3. EUR 10377 pēc projekta Nr.18-05-AL24-A019.2204-000005 ””Sēlijas prasmju muzeja” attīstība 
Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2.apakšpasākuma “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivit ātes 19.2.2.“Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas” realizācijas. 
 

 
 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs      Aivars Vanags 


