Zilupes novada pašvaldības informatīvais izdevums

2021.gada 5.februārī

Nr.91(91), bezmaksas

Saistošie noteikumi Nr.1
“Par Zilupes novada pašvaldības
budžetu 2021.gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu un 46.panta 1.daļu,
likumu „Par pašvaldības budžetiem

1.

Saistošie noteikumi nosaka Zilupes novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru
saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2.

Apstiprināt Zilupes novada pašvaldības pamatbudžetu 2021.gadam šādā apmērā:
2.1. kārtējā gada ieņēmumi 3 164 931 – euro, kā arī sadalījums pa ieņēmumu veidiem saskaņā ar 1.pielikumu.
2.2. kārtējā gada izdevumi – 3 413 283

EUR euro , kā arī sadalījums pēc funkcionālajām kategorijām, saskaņā ar

2.pielikumu.
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz 31.12.2020.g. – 398 135 euro
2.4. dāvinājumu un ziedojumu līdzekļu atlikums uz 31.12.2020.g.- 300 euro
2.5. finansēšanas daļa 149 783 euro kopsummā saskaņā ar 3.pielikumu.
2.6. informācija par pašvaldības parādu saistībām pēc stāvokļa uz 31.12.2020.g., saskaņā ar 4.pielikumu.
3. Zilupes novada pašvaldības centralizētai grāmatvedībai budžeta ieņēmumu neizpildes gadījumā ir tiesības finansēt budžeta
iestādes un pasākumus proporcionāli budžeta ieņēmumu izpildei.
4. Gadījumos, kad budžeta līdzekļu izlietojums noteiktiem mērķiem (mērķdotācijas, valsts iestāžu transferti, projektu finanšu
līdzekļi un citi konkrētam mērķim paredzēti līdzekļi) pārsniedz šajos noteikumos apstiprinātos apjomus, centralizētai
grāmatvedībai ir atļauts līdz grozījumu izdarīšanai šajos noteikumos veikt nepieciešamos maksājumus.
5. Zilupes novada pašvaldības centralizētai grāmatvedībai ir tiesības pašvaldības budžeta iestāžu budžeta programmu,
apakšprogrammu un pasākumu izdevumu tāmēs veikt grozījumus starp budžeta izdevumu klasifikācijas atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām kodu: „1000 - atlīdzība”, „2000 – preces un pakalpojumi”, „5000 – pamatkapitāla veidošana” un
„6000 – sociālie pabalsti” saistošajos noteikumos paredzētās apropriācijas ietvaros.
6. Budžeta izpildītāji, organizējot struktūrvienības vai iestādes budžeta izdevumu izpildi, ir atbildīgi par iepirkumu procedūras
ievērošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
7. Budžeta izpildītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu
tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības funkciju izpildi.
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Zilupes novada domes priekšsēdētājs

O.Agafonovs

Paskaidrojuma raksts par 2021.gada Zilupes novada pašvaldības budžetu.
Zilupes novada pašvaldības 2021.gada budžets sastādīts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem „Par pašvaldībām
”,”Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, 11.12.2020.gada LR likumu “Par valsts budžetu
2021.gadam”, 10.12.2020.g. MK noteikumiem Nr.749 “Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem
un to sadales kārtību 2021.gadā”, 27.12.2011.gada Ministru kabineta noteikumiem Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē
profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas”, LR Satiksmes ministrijas 05.01.2021.gada vēstuli
nr.1.3/76 „ Par mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem (ielām) 2021.gadā”.
Novada ekonomiskā un sociālā situācija
Zilupes novada pašvaldība atrodas Latvijas austrumu daļā. Saglabājas komercdarījumu teritorijas attīstības iespējas, it īpaši
izmantojot novada izdevīgo atrašanās vietu. Vienlaikus saglabājas lauksaimniecība un lauku ainava.
Teritorija

Kopējā platība, ha

Kopējā platība, km2

Zilupes novads
t.sk. Zilupe
Lauderu pagasts
Pasienes pagasts
Zaļesjes pagasts

32 273 ha
460
9100
11925
10788

309,07
4,69
75,05
120,49
108,84

Iedzīvotāju skaits uz
2020.g.01.janvāri
2834
1412
291
533
598

Zilupes novada administratīvais centrs ir Zilupes pilsēta. Iedzīvotāju blīvums novadā 9,17 iedz./kv.km (2016).
Pašvaldībā turpina samazināties iedzīvotāju skaits, kas ir raksturīgs kopējai valsts tendencei. 2020.gadā dzīves vietu
deklarējuši bija 119 iedzīvotāji, bet izdeklarējušies un miruši 137 iedzīvotāji, saglabājot negatīvu tendenci iedzīvotāju skaitā.
Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk –PMLP) datiem, Zilupes novadā 35% no iedzīvotājiem
ir vecuma grupā no 25 līdz 49 gadiem, 18% ir vecuma grupā no 50 līdz 61 gadam un 16% ir vecuma grupā no 62 līdz 74
gadiem, 0,04% ir vecuma grupā no 0 līdz 6 gadiem.

Datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modelis. PMLP dati.
Iedzīvotāju skaits 2020.gada sākumā 2834. Zilupes novadā iedzīvotāju vidū pastāv dzimuma sadalījums 49% vīrieši un 51%
sievietes.
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Datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modelis. PMLP dati.
Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2020.gada 31.decembrī 7,7%, Latgales reģionā 11,3% vai 17736 bezdarbnieki. Zilupes
novadā uz 31.12.2020. bezdarba līmenis sastādīja 18,5% vai 302 bezdarbnieki.
Teritorijas attīstības līmeņa indekss (vienības VRAA) -1,702 (2019). Attīstības līmeņa izmaiņu indekss pēc
2019.gada datiem, salīdzinot ar 2018.gada datiem -1,490.
Nozare, kur darbojas lielākais organizāciju skaits Zilupes novadā ir lauksaimniecība, lopkopība, mežsaimniecība un
zirgkopība. Zilupes novads ir lielākais austrumu loģistikas centrs - tā ir starptautiskā automaģistrāle un dzelzceļa līnija Rīga –
Maskava, Terehovas robežkontroles punkts. Tas viss kopumā raksturo Zilupes novada ekonomisko specializāciju.
Saskaņā ar CSP datiem 2019.gadā Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits Zilupes novadā bija 147, fiziskās personas
– saimnieciskās darbības veicēji – 81, Zemnieku saimniecības – 18, individuālie komersanti – 2, komercsabiedrības (tirgus
sektors) – 39.
Pēc nodarbināto skaita lauksaimniecībā 2019.gadā no ( 0-9 cilvēki) 84 uzņēmumi.
Novada pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Zilupes novada
pašvaldības dome, kas sastāv no 9 deputātiem. Pašvaldības dome pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo
struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto
valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši
kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.
Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, pašvaldības dome no pašvaldības deputātiem
ievēlējusi 3 pastāvīgās komitejas:
1.Finanšu komiteju 5 locekļu sastāvā;
2. Attīstības, komunālo un teritoriālo jautājumu komiteju 3 locekļu sastāvā;
3. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 3 locekļu sastāvā.
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi
šādas komisijas:
1. Zilupes novada vēlēšanu komisija, kurā ir 7 komisijas locekļi;
2. Zilupes novada administratīvā komisija, kurā ir 3 komisijas locekļi;
3. Zilupes novada privatizācijas komisija, kurā ir 3 komisijas locekļi;
4. Zilupes novada iepirkumu komisija, kurā ir 3 komisijas locekļi;
5. Zilupes novada pašvaldības vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisija, kurā ir 3 komisijas
locekļi;
6. Zilupes novada pašvaldības dzīvokļu komisija, kurā ir 3 komisijas locekļi;
7. Zilupes novada pašvaldības darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija, kurā ir 5 komisijas locekļi;
8. Zilupes novada pašvaldības medību koordinācijas komisija, kurā ir 5 komisijas locekļi;
9. Zilupes novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija, kurā ir 3 komisijas locekļi;
10. Zilupes novada pašvaldības pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisija, kurā ir 3 komisijas locekļi.
Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes, kas atrodas Zilupes pilsētā, ir nodotas Zilupes novada pašvaldības
administrācijas padotībā un darbojas saskaņā ar domes apstiprinātiem nolikumiem:
Zilupes novada pašvaldība, Zilupes vidusskola; Zilupes pirmsskolas izglītības iestāde;. Zilupes Mūzikas un mākslas skola;
Zilupes Tautas nams; Zilupes pilsētas bibliotēka; Bērnu un jauniešu interešu centrs “Zilupe”; Zilupes novada sociālais
dienests; Pasienes pagasta pārvalde; Lauderu pagasta pārvalde; Zaļesjes pagasta bibliotēka; Pasienes pagasta bibliotēka;
Pasienes Tautas nams; Pasienes ambulance. Lauderu pagasta bibliotēka; Lauderu pagasta feldšeru-vecmāšu punkts; Lauderu
pagasta kultūras centrs.
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Zilupes novada pašvaldība (pašvaldības centrālā administrācija) ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto
lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Pašvaldības centrālā administrācija darbojas uz
domes apstiprināta nolikuma pamata, tā sastāv no: Centralizētās grāmatvedības; Dzimtsarakstu nodaļas; Bāriņtiesas; Valsts un
pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra; Speciālistiem un apkalpojošā personāla.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās, kas atrodas Zilupes novadā un ir nodotas Zilupes novada
pašvaldības administrācijas padotībā: SIA „Zilupes LTD”; SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”, SIA „Bidrija”.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās: SIA “Ludzas tūrisma aģentūra”; SIA „ALAAS”.
Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
1.Biedrībā “Latvijas Pašvaldību savienība”;
a)
Darbības virziens – pašvaldību politikas veidošana Latvijā; pašvaldību
kopīgo problēmu risināšana; pašvaldību interešu aizstāvēšana.
b)
Ietekmes nozīme – nodrošina pašvaldībām vienotu politiku veidojot saikni
starp valsti un pašvaldību.
2.Biedrībā „Ludzas rajona partnerība”:
a.
Darbības virziens – Sekmēt ilgtspējīgu Ciblas, Kārsavas, Ludzas,
Zilupes novadu attīstību un iedzīvotāju labklājību.
b.
Ietekmes nozīme – nodrošina iespēju Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes
novadu pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem piedalīties teritorijas attīstībā un piesaistīt
finansējumu projektu realizācijai, nodrošinot ekonomiskos, sociālos uzlabojumus un vides saglabāšanas iespējas.
1. PAMATBUDŽETS

1.1.

Ieņēmumi.
Pamatbudžeta ieņēmumi tika plānoti, pamatojoties uz 11.12.2020.gada LR likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam”

ietvertajām normām, kuras attiecas uz pašvaldībām, kā arī noslēgtajiem līgumiem ar valsts un budžeta iestādēm par pasākumu
vai projektu finansējumu.
Pamatbudžeta ieņēmumu kopsavilkums pa budžeta klasifikācijas kategorijām, ir sekojošs :

KOPĀ

3 164 931 EUR ,-

1.attēls Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu sadalījums pa klasifikācijas kategorijām(%)
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze 2021.gadā, salīdzinot ar 2020.gada plānu samazinājusies par 3,11 %, t.i. EUR 22
621. 2021.gada plānotā iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir EUR 705 586 un parāds par 2020.gadu EUR 13 456.
Nekustamā īpašuma nodoklis 2021.gadam plānots EUR 137 300. Tas ir prognozētais nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi, ēkām, būvēm un mājokļiem, ieskaitot aprēķināto soda naudu – EUR 129 000, un parādu iekasēšana par iepriekšējiem
periodiem - EUR 8 300. Pamatojoties uz Zilupes novada pašvaldības 20.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Zilupes novadā”, ar nekustamā īpašuma nodokli 2021.gadā netiek apliktas
dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot garāžas.
Azartspēļu nodokli plānots saņemt EUR 5 172 apmērā.
Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa plānoti EUR 3 000. Dabas resursu līdzekļu atlikums gada sākumā 122 EUR. Dabas
resursu nodokli plānots izlietot atbilstoši likuma ”Par dabas resursu nodokli” noteiktajai kārtībai - līdzekļus izmantos tikai
tādiem pasākumiem , kas saistīti ar vides aizsardzību un atkritumu apsaimniekošanu.
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Nenodokļu ieņēmumus veido – valsts un pašvaldības nodevas – 3 000 EUR, soda naudas – 400 EUR, ieņēmumi no
pašvaldības īpašuma pārdošanas – 5 063 EUR un pārējie nenodokļu ieņēmumi – 700 EUR.
Transfertu ieņēmumi sastāv no valsts budžeta transfertiem un pašvaldību budžeta transfertiem.
No pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 2021.gadā plānots saņemt EUR 1 081 646, kā arī parādu par 2020.gadu EUR 14
939. Saskaņā ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, salīdzinot ar
2020.gadu samazinājās par 11,4% vai 139 112 EUR .
Budžeta ieņēmumos 2021.gadā plānots saņemt līdzekļus no Eiropas Savienības struktūrfondiem , t.i. LEADER – EUR 376
895 (līdzfinansējums projektam “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Zilupes novadā”- 344 000 EUR un
projektam “Automašīnu stāvvietas laukuma izbūve Tautas ielā,1,Zilupē” – 32 895 EUR.
No valsts transfertiem lielāko daļu sastāda mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības, vispārējās izglītības programmu
pedagogu darba samaksai, interešu izglītības pedagogu darba samaksai , 5-6 gadīgo bērnu apmācības pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kopējā plānotā summa 2021.gada 8 mēnešiem EUR 305
145, mērķdotācija mākslas skolas pedagogiem 12 mēnešiem EUR 68 921. 2021.gadā no valsts budžeta tiek nodrošināta
1.,2.,3. un 4.kl. skolēnu bezmaksas ēdināšana (0.71 EUR dienā vienam skolēnam) kopsummā EUR 9 000, atlikušā daļa (0.71
EUR dienā vienam skolēnam) nodrošināta no pašvaldības budžeta līdzekļiem kopsummā EUR 9 000. Bezmaksas pusdienas
tiek nodrošinātas no 5. līdz 12.klasei no pašvaldības līdzekļiem saskaņā ar pašvaldības 27.08.2020.g. saistošajiem
noteikumiem Nr.3.
Pēc informācijas no VAS „Latvijas valsts ceļi” 2021.gada ieņēmumi novada ceļu un ielu uzturēšanai un labiekārtošanai
sastāda EUR 146 004, tas ir vienā līmenī ar 2020.gadu. Mērķdotācijas atlikums uz gada sākumu EUR 2 057. Autoceļu fonda
izlietojums plānots proporcionāli katrai pārvaldei, pēc to apsaimniekošanā esošajiem ceļu apjomiem.
Saskaņā ar 18.12.2012.gada MK noteikumiem Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībās”,
2021.gada plānotais finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa
un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam sastāda EUR 94 000.
Nodarbinātības valsts aģentūras pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” realizācijai laika posmā no
14.01.2021. līdz 30.06.2021. paredzēti EUR 55 840 (50 bezdarbniekiem). Pagaidu darbos nodarbināto bezdarbnieku
ikmēneša atlīdzība sastāda 200 EUR.
Pašvaldību budžeta transfertu ieņēmumi veidojas no savstarpējiem ieņēmumiem par izglītības pakalpojumiem. Kopējie
plānotie līdzekļi EUR 65 000. Līgumus par šiem pakalpojumiem noslēdz līdz tekošā gada 01.aprīlim.
Maksas pakalpojumus veido ieņēmumi no novada iestāžu un struktūrvienību sniegtajiem pakalpojumiem. Pamata
ieņēmumu veidi - vecāku līdzfinansējums interešu izglītības iestādē, telpu noma, ieņēmumi par zemes nomu. Kopējie
plānotie ieņēmumi par maksas pakalpojumiem sastāda 21 520 EUR .

1.2. Izdevumi
Būtiskākais budžeta izdevumu veidošanā:
1. Struktūrvienībās, atbilstoši līgumiem un amatu sarakstiem, tika plānoti līdzekļi, atbilstoši nepieciešamībai. Tika
sakārtoti izdevumi pēc funkcijām, pēc to reālās izdevumu struktūras.
2. Budžeta veidošanas gaitā tika sarīkotas tikšanās ar iestāžu un struktūrvienību vadītājiem, un citām atbildīgām
personām, apkopoti priekšlikumi un iesniegti izskatīšanai Finanšu komitejai.
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3. Pamatojoties uz 24.11.2015.gada Ministru kabineta noteikumiem nr.656 „Noteikumi par minimālas mēneša darba
algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālo stundas tarifa likmes aprēķināšanu” minimālā darba alga 2021.gadā
sastāda 500 euro.
4. Skolu autobusu uzturēšanas izdevumi izdalīti kā atsevišķa funkcija (izglītība), kā arī visi realizējamie projekti
uzrādīti atsevišķi.

Zilupes novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi ir plānoti 3 413 283 EUR. Salīdzinājumā ar
2020.gadu, samazinājums sastāda 730 435 EUR. Visi pašvaldības plānotie izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti
septiņās funkcionālajās kategorijās, to sadalījums redzams attēlā Nr.2. Lielākais izdevumu īpatsvars budžetā ir teritorijas
uzturēšanas un attīstības izdevumiem 22.96% un atbalsts izglītībai 38.30%.
 Vispārējie valdības dienesti
524 018 EUR
(pašvaldību aizdevumu % nomaksa, izpildvara, Klientu apkalpošanas centra finansējums, 2021.g. pašvaldību vēlēšanu
nodrošināšana)
 t.sk. domes administrācija un pagasta pārvaldes 14.6 %
499 548 EUR
2019.gada 01.janvārī pašvaldībā izveidots Klientu apkalpošanas centrs. 2021 gadā paredzētā dotācija no VARAM
6 900 EUR apmērā izmantojama Klientu apkalpošanas centra uzturēšanai laika periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz
31. decembrim.
Izdevumi pašvaldības parāda atmaksai aizdevumu procentu un apkalpošanas izmaksām sastāda 6 000 EUR, kas ir
vienā līmenī, salīdzinot ar iepriekšējo periodu.
Izdevumi 2021.gada pašvaldību vēlēšanām – 9 902 EUR (Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējums).
Plānots atjaunot Pasienes pagasta pārvaldes ēkas fasādi – 5000 EUR.
 Ekonomiskā darbība
1 240 EUR
Nodarbinātības pasākums Algotie pagaidu sabiedriskie darbi (darbu koordinētāja atlīdzība). Skolas autobusu
uzturēšana pārklasificēta uz izglītības nozari, bet stipendiju izmaksa bezdarbniekiem – uz sociālās palīdzības nozari.
 Pašvaldību teritoriju apsaimniekošana
783 528 EUR
Izdevumi novada teritorijas apsaimniekošanai un infrastruktūras attīstībai , salīdzinot ar iepriekšējo periodu
samazinājās par 998 858 EUR. Iepriekšējā gadā Lauku attīstības programmas ietvaros pārbūvēts grants ceļš PasieneGrišina-Katalova Pasienes pagastā – kopējās projekta izmaksas sastādīja EUR 982 827, ieskaitot publisko
finansējumu 430 000 EUR, pašvaldības budžeta līdzekļi – EUR 552 827. Zilupes pilsētas un novada ielu un ceļu
uzturēšanai un seguma atjaunošanai paredzēti EUR 198 040, t.sk. no autoceļu fonda līdzekļiem – 148 040 EUR.
Plānots atjaunot asfalta segumu Lauku ielas un Tautas ielās Zilupes pilsētā – 50000 EUR, rekonstruēt apgaismojumu
Baznīcas ielā – 50000 EUR.
 Veselības aprūpe
13 041 EUR
Izdevumi plānoti Pasienes pagasta ambulances un Lauderu feldšeru punkta uzturēšanai. Veselības aprūpes
pakalpojumu apmaksu un ārsta palīga atalgojumu Pasienes pagasta ambulancē daļēji nodrošina Nacionālais veselības
dienests
EUR 9 998 apmērā.
 Atpūta, kultūra, sports
343 753 EUR
Atbalsts sporta pasākumiem un inventāra iegādei plānots 5 000 EUR apmērā, skolas sporta zāles fasādes remontam
50 000 EUR). Kultūras iestāžu un bibliotēku pasākumu un uzturēšanas izdevumiem plānoti 278 753 EUR .
 Izglītība
1 307 285 EUR
Savstarpējiem norēķiniem ar citu pašvaldību budžetiem par izglītības sniegtajiem pakalpojumiem ieplānoti EUR
40 000.
Transporta (skolēnu autobusu) uzturēšanai un skolēnu pārvadāšanai plānoti 91 950 EUR.
No pašvaldības pamatbudžeta tiek uzturēta Zilupes vidusskola – 741 748 EUR, Zilupes pirmsskolas izglītības
iestāde- 283 384 EUR, Zilupes mūzikas un mākslu skola – 132 402 EUR un Zilupes bērnu un jauniešu izglītības
centrs – 3500 EUR. Pedagogu atlīdzība tiek nodrošināta no valsts mērķdotācijām un pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Zilupes vidusskolā tiek realizēti vairāki skolēnu attīstības un pedagogu kompetences paaugstināšanas projekti
sadarbībā ar valsts izglītības iestādēm, šīm nolūkam plānoti 11 561 EUR. 2021.gadā plānots turpināt kosmētisko
telpu remontu Zilupes pirmsskolas izglītības iestādē – 5 000 EUR, Zilupes vidusskolā – 10 000 EUR, kā arī plānota
mēbeļu un inventāra iegāde izglītības iestādēs – 7 000 EUR. 2018. gadā pašvaldības dome ir apstiprinājusi
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“Nolikumu par Zilupes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem”, kurš nosaka kārtību kā pašvaldībā tie
piešķirtas stipendijas par izglītojamo sasniegumiem. Izglītojamo stipendijas tiek plānotas 1 700 EUR kopsummā.
 Sociālā aizsardzība
440 418 EUR
Izdevumi plānoti sociālo pabalstu izmaksai Zilupes novada administratīvajā teritorijā – 151 700 EUR (GMI,
dzīvokļa pabalsti, pabalsti audžuģimenēm un bāreņu atbalsts, veco cilvēku uzturēšana sociālās aprūpes iestādē un
citi pabalsti saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem). Budžeta gadā plānota produktu paku izsniegšana (30
EUR par vienību) 1-9.kl.skolēniem no trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimenēm ārkārtas situācijas laikā
(attālinātā mācību procesa apstākļos), saistīto ar COVID-19 izplatību valstī. Asistentu pakalpojumu nodrošināšanai
sociālajā jomā plānoti – 94 000 EUR, mājas aprūpes nodrošināšanai- 36 301 EUR, Zilupes novada sociālā dienesta
un Zilupes novada bāriņtiesas uzturēšanai – 91 127 EUR.

2. attēls. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa funkcionālajām kategorijām(%)

2.

FINANSĒŠANAS SADAĻA, FINANSIĀLĀS SAISTĪBAS

Parādu un galvojumu finansiālo saistību izklāsts kārtējā saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados.
Zilupes novada pašvaldības kopējās plānotās saistības 2021 gadā sastāda 157 148 EUR .
Kopējais kredītsaistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem, samazinot tos par mērķdotācijām , sastāda 7.60 %.
Kopā aizņēmumi, procentu maksājumi un galvojumi (saistības) 2021.gadā un turpmākajos gados sastāda 1 768 111 EUR
.
Finansēšana
Plānotie pamatbudžeta ieņēmumi 2021.gadā 3 164 931 EUR
Plānotie pamatbudžeta izdevumi 3 413 283 EUR (-)
Izdevumu pārsniegums tiek finansēts no:
Pamatbudžeta atlikums uz 31.12.2020.g. 398 135 EUR
Saņemamie aizdevumu maksājumi EUR - 0 EUR
Atmaksājamie aizdevumi EUR 149 783 (-)
3.

Projekti, kuri atspoguļo novada ekonomisko un sociālo situāciju. Pašvaldības uzdevumi turpmākajos gados.

Pašvaldība turpinās darbu pie ES fondu finansējuma līdzekļu apguves, it īpaši:
 infrastruktūras attīstības jomā
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Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku
apvidos.”

Projektu realizēšana atspoguļo novada ekonomisko un sociālo situāciju, jo tiek realizēti tādi projekti, kuri uzlabo gan
novada infrastruktūru, gan pakalpojumu sniegšanas kvalitāti iedzīvotājiem, kas savukārt uzlabo dzīves kvalitāti novadā.
Projektu īstenošanas termiņi pārsniedz plānotā budžeta ietvarus. Projekti un pasākumi, kuri plānoti realizēt 2021.gadā
(1.pielikums).

Zilupes novada pašvaldības priekšsēdētājs

O.Agafonovs
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1.pielikums Paskaidrojuma rakstam par 2021.gada Zilupes novada pašvaldības budžetu
Realizējamie projekti 2021.gadā, to izmaksas un Ilgtermiņa un vidējā termiņa prioritāšu saskaņotība (Attīstības programma)
N.
p.
k.

1.

2.

3.

Zilupes pašvaldības grants ceļu
pārbūve. Lauku attīstības
programmas (LAP) 7.2 Pasākums:
Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos.
Atbalsta veids: Pašvaldību
grantsceļu bez cietā seguma
būvniecība vai pārbūve
Atbalstīsim uzņēmējdarbību
Latvijas- Krievijas pierobežā
kopīgi!
Latvijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības programma 2014.2020.gadam

477 778,00

430 000,00

982 826,65

Ilgtermiņa un
vidējā termiņa
prioritāšu
saskaņotība
(Attīstības
programma)
IP2, VP5

17777,78

16000,00

17777,78

IP3, VP6

Automašīnu stāvvietas laukuma
Izbūve Tautas ielā 1, Zilupē

50 000,00

45 000,00

69 142,26

IP2, VP5

Projekta nosaukums

Projekta
attiecināmās
izmaksas EUR

Publiskais
finansējums
EUR

Kopējās
izmaksas EUR
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Piezīmes
Realizācijas laiks 24.10.2021.
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), LAD

Realizācijas laiks 2019.-2021.
Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros. Programmas mērķis ir
panākt pozitīvas izmaiņas tādās nozarēs kā uzņēmējdarbība, vides
aizsardzība un pārrobežu mobilitāte. Programmas tematiskais
virziens: Uzņēmējdarbības un mazo un vidējo uzņēmumu attīstība –
uzdevums ir atbalstīt un veicināt uzņēmējdarbību, lai paaugstinātu
darbojošos mazo uzņēmumu skaitu, kā arī jaunu produktu un
pakalpojumu izstrāde un veicināšana, izmantojot vietējos resursus, lai
paaugstinātu tūristu interesi par programmas reģionu.
Programmas līdzfinansējuma likme projektu partneriem ir 90%
apmērā no attiecināmajiem izdevumiem.
Realizācijas laiks 31.12.2020.
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), LAD

PIELIKUMS Nr. 1
domes sēdes
protokols Nr.1, 1.§

28.01.2021.g.

Līdzekļu atlikums uz gada sākumu,EUR
IEŅĒMUMI
Ieņēmumu veids
EKK kods
1.1.1.2.

Iedzīvotāju
nodoklis

398 135
2021.gada
EUR

plāns,
Piezīmes

ienākuma
705 586

Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa atlikums par
iepriekšējo gadu
1.1.1.1.

4.1.1.1.

4.1.1.2.

4.1.2.1.

4.1.2.2.

4.1.3.1.

4.1.3.2.

13 456
Nekustamā
īpašuma
nodoklis par zemi
kārtējā saimnieciskajā
gadā
Nekustamā
īpašuma
nodokļa
par
zemi
iepriekšējo gadu parādi

115 000

Nekustamā
īpašuma
nodoklis par ēkām
kārtēja saimnieciskajā
gadā
Nekustamā
īpašuma
nodokļa par ēkām
iepriekšējo gadu parādi

7 500

7 000

800

Nekustamā
īpašuma
nodoklis par mājokļiem
kārtēja saimnieciskajā
gadā
Nekustamā
īpašuma
nodokļa par mājokļiem
iepriekšējo gadu parādi
Dabas resursu nodoklis

500
3000

Azartspēļu nodoklis
5.4.1.0.

9.4.5.0.

5172
864 514

Kopā
nodokļu
ieņēmumi
Procentu ieņēmumi par
atlikto maksājumu no
nesamaksātās pirkuma
maksas daļas

490
490

Kopā ieņēmumi no
uzņēmējdarbības
Valsts nodevas par
Dzimtsarakstu
pakalpojumiem
Bāriņtiesas
nodeva

100

valsts

9.4.2.0.
9.4.9.0.

t.sk.soda nauda

6 500

5.1.1.3.

8.6.4.0.

t.sk.soda nauda

2 200
Pārējās nodevas

200

10

t.sk.soda nauda

9.5.1.1.

Nodeva
par
pašv.
oficiālo dok. un kopiju
izsniegšanu

500

Pārējās nodevas
9.5.2.9.

0
Pārējās nodevas

9.9.2.0.

10.1.4.0.

0
3000

Kopā
valsts
un
pašvaldības nodevas
Naudas
sodi,
ko
uzliek pašvaldības

400

Pārējie
nenodokļu
ieņēmumi
13.1.1.0.

13.2.1.0.

13.5.0.0.

Ieņēmumi no
pārdošanas

0

būvju
0

Ieņēmumi
no
zemes,meža īpašuma
pārdošanas
Ieņēmumi
no
pašvaldības
īpašuma
iznomāšanas
Kopā ieņēmumi no
īpašuma pārdošanas
un iznomāšanas

5063

210
5273

21.3.8.9.

Ieņēmumi no vecāku
maksas
Zilupes
mūzikas un mākslu
skolā
Pacientu iemaksas
Ieņēmumi par telpu
nomu
Pārējie ieņēmumi par
nomu un īri

21.3.8.4.

Ieņēmumi par zemes
nomu

9000

21.3.9.3.

Ieņēmumi par biļešu
realizāciju

400

21.3.9.4.

Ieņēmumi
komunālajiem
pakalpojumiem

400

21.3.5.9.
21.3.9.2.
21.3.8.1.

3000
20
8000
200

par

Citi ieņēmumi par
maksas pakalpojumiem
21.3.9.9.
21.4.9.9.

0
Pārējie neklasificētie
ieņēmumi

500
21520

Kopā
maksas
pakalpojumi
Kopā
nenodokļu
ieņēmumi un maksas
pakalpojumi

18.6.2.0.

30683

Pasākumam "Algotie
pagaidu sabiedriskie
darbi pašvaldībās"

68230
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t.sk.parāds par 2020 -12390
EUR

18.6.2.0.

NVA pasākumam
"Skolēnu nodarbinātība
vasaras laikā"

18.6.2.0.

Dotācija mācību
līdzekļiem

18.6.2.0.

Dotācija
mākslas
skolas pedagogiem

18.6.2.0.

18.6.2.0.

18.6.2.0.

18.6.2.0.
18.6.2.0.
18.6.2.0.

68921

Mērķdotācija
1.2.3.4.klases
ēdināšanai
Mērķdotācija
pasākumam
Latvijas
skolas soma

9000

Mērķdotācija asistentu
darba
samaksai
Labklājības ministrijas
finansējums

94000

Mērķdotācija
pabalstiem
audžuģimenēm
Labklājības ministrijas
finansējums
Mērķdotācija tautas
deju kolektīviem

18.6.2.0.

VARAM dotācija KAC
Dotācija no NVD
ambulatoriem
pakalpojumiem

18.6.2.0.

Autoceļu fonda
mērķdotācija

18.6.3.0.

Mērķdotācija pedagogu
algām Zilupes
vidusskolā un Zilupes
PII
LAD finansējums
projektiem (2020.g.)

18.6.2.0.

Parakstu vākšanas
nodrošināšana

18.6.4.0.

Ieņēmumi no
pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda

18.6.2.0.

5852

6500
802
6900

9998
146004

305145
376895

1096585
2194832

Kopā valsts budžeta
maksājumi
19.2.0.0.

19.2.0.0.

Pašvaldību vēlēšanas
Norēķini ar citām
pašvaldībām
par
izglītības
pakalpojumiem
Kopā norēķini ar
pašvaldībām

9902

65000
74902

Kopā
transfertu
ieņēmumi

2269734

Kopā ieņēmumi

3164931
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t.sk.2020.g.atlikums
EUR

14939

Pielikums Nr.2
28.janvāra 2021.g.domes
sēdes
protokolam Nr.1, 1.§
IZDEVUMU KOPSAVILKUMS
Iestāde, pasākums

2021.gada
EUR

plāns,
Piezīmes

01.000 Vispārējie valdības
dienesti

517250

1100.atalgojums

315099

1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas un pabalsti
117371
2100.komandējumu izdevumi

296

2200.pakalpojumu apmaksa
56120
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs
25264
2500.Nodokļi un nodevas
400
3263.subsīdijas biedrībām
500
5100.nemateriālie
ieguldījumi(datorprogrammas)
5200.pamatlīdzekļi
01.600.Vēlēšanu komisija
01.830.
Transferti
no
pašvaldību
budžeta
pašvaldību budžetam

2200
0

768
7270.Transferti
personām

atvasinātām
768

7210.Transferti
citām
pašvaldībām izglītības un
sociālās
funkcijas
nodrošināšanai
01.820
Transferti
no
pašvaldību budžeta valsts
budžetam
6000
4000.Aizņēmumu
procentu
maksājumi Valsts kasei
3500
2283.maksājumi
pašvaldību
apkalpošanu

par
parāda
2500

2236.bankas pakalpojumi
0
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7247.Transferti uzturēšanas
izdevumiem valsts budžeta
iestādēm
Kopā pārvalde

524018
04.900
pasākumi

Nodarbinātības
0

09.600 Transports(skolēni)
91950
1100.atalgojums

39000

1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas
9210
2100.komandējumu izdevumi
40
2200.pakalpojumu apmaksa
15000
2300 .materiāli, mazvērtīgais
inventārs

27200

2500.Nodokļi un nodevas
1500
5230.pamatlīdzekļi
5250.kapitālais remonts
0
Kopā (izglītība)

91950

06.900 Projekts Hobby
1100.atalgojums

7291
0

1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas
0
2100.komandējumu izdevumi
2200.pakalpojumu apmaksa
5191
2100

2300.materiāli
5000.kapitālie ieguldījumi
2275.Līdzekļi
gadījumiem

neparedzētiem

06.300
Ūdensapgāde
Pasienes pagastā
06.400 Ielu apgaismošana

0
109320
6500

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

1820
40000

2200.pakalpojumi
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2300.materiāli
5200.Celtnes un būves
06.600
Teritorijas
apsaimniekošana

1000
60000
666917
46970

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

11150
2100.komandējumu izdevumi
2200.pakalpojumu apmaksa
318440
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs
2500.nodoļu
maksājumi

un

23650

nodevu
100
266607

5200pamatlīdzekļi
Kopā pašvaldības teritorijas
un ēku apsaimniekošana

783528

07.200 Ambulance Pasienē
12491
1100.atalgojums
8327
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas
1966
2100.komandējumu izdevumi
38
2200.pakalpojumu apmaksa
610
2300 materiāli mazvērtīgais
inventārs
5200.Pamatlīdzekļi
07.200
Feldšeru
Lauderos

1550

punkts
550

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas
2100.komandējumu izdevumi
2200.pakalpojumu apmaksa
250
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs

300

Kopā veselības aprūpe
13041
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08.200.Zilupes
bibliotēka

pilsētas
62235
32530

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

7685
2100.komandējumu izdevumi
50
2200.pakalpojumu apmaksa
8870
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs

8200

2400.preses
izdevumu
abonēšana bibliotēkās

1100

5200.bibliotēku
datortehnika

krājumi,
3800

08.200. Zaļesjes
bibliotēka

pagasta
20125
10115

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

2390
2100.komandējumu izdevumi
50
2200.pakalpojumu apmaksa
2420
2300.materiāli,mazvērtīgais
inventārs

2800
600
1750

2400.periodika
5200 grāmatu iegāde
08.200. Pasienes pagasta
bibliotēka

16960
11115

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

2635
2100.komandējumu izdevumi
50
2200.pakalpojumu apmaksa
810
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs

1000
600
750

2400.periodikas iegāde
5200. pamatlīdzekļi
08.200.Lauderu
pagasta
bibliotēka

14120
8190

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

1940
2100.komandējumu izdevumi
50

16

2200.pakalpojumu apmaksa
1440
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs

1150
500
850

2400.periodikas iegāde
5200.pamatlīdzekļi
08.200 Zilupes tautas nams

135123
63569

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

15004
2100.komandējumu izdevumi
100
2200.pakalpojumu apmaksa
49750
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs

5700

5200.pamatlīdzekļi, kapitālais
remonts

1000

08.200 Pasienes tautas nams
16600
10920

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

2580
2100.komandējumu izdevumi
2200.pakalpojumu apmaksa
2500
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs
5200.pamatlīdzekļi
08.200 Lauderu
centrs

600

kultūras
13590
9230

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

2180
2100..komandējumu izdevumi
2200.pakalpojumu apmaksa
1180
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs

1000
0
55000

5200.pamatlīdzekļi
08.100.Sports
2100.komandējumu izdevumi
2200.pakalpojumu apmaksa

5000
50000
10000

5200 pamatlīdzekļi
08.400 Reliģija
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2200.pakalpojumu apmaksa
10000
Kopā atpūta, kultūra
343753
09.100
Zilupes
pilsētas
pirmsskolas izglītības iestāde
283384
185915

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

45185
2100.komandējumu izdevumi
24
2200.pakalpojumu apmaksa
29560
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs

20700
2000
741748
398760

5200.pamatlīdzekļi
09.220 Vidusskola
1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

96866
2100.komandējumu izdevumi
1200
2200.pakalpojumu apmaksa
169230
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs
2400
preses
abonēšana

57500

izdevumu
900

6191.Skolēnu stipendijas
1700
5200.pamatlīdzekļi, kapitālais
remonts

15592
3500

09.229 Zilupes BJC
1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas
2100.komandējumu izdevumi

100
2200.pakalpojumu apmaksa
900
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs

2500

2400 periodikas iegāde
5200.pamatlīdzekļi
09.510.Zilupes mūzikas un
mākslu skola

132402
97444

1100.atalgojums

18

1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas
23000
2100.komandējumu izdevumi
198
2200.pakalpojumu apmaksa
7560
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs

3200
1000

5200.pamatlīdzekļi
Kopā izglītība

1161034

10.200 Mājas aprūpe
36301
29211

1100.atalgojums
2200.pakalpojumu apmaksa

200
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas
6890
10.400 Palīdzība ģimenēm ar
bērniem

32842
24912

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

6348
2100.komandējumu izdevumi
32
2200.pakalpojumu apmaksa
200
5200.pamatlīdzekļi
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs

1350

10.900 Sociālais dienests
209985
45217

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

11656
2100.komandējumu izdevumi
32
2200.pakalpojumu apmaksa
530
2300 materiāli, mazvērtīgais
inventārs

850

5200.pamatlīdzekļi
6200.sociālie pabalsti
Kopā sociālā aizsardzība

151700
279128

Projektu realizācija izglītības
iestādēs

54301
9910

1100.atalgojums
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1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas
2338
43

2100.komandējumi
2200.pakalpojumu apmaksa

1710
2300.materiāli,mazvērtīgais
inventārs

300
40000

7200.savstarpējie
Asistentu
pakalpojumu
apmaksa-Soc.aprūpe

94000

1100.atalgojums
42240
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas
9960
40000

6400..pakalpojumi
2300.materiāli,mazvērtīgais
inventārs
Pasākuma
Skolēnu
vasaras laikā

1800

realizācija
nodarbinātība
0

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas
Pasākuma realizācija Algoti
pagaidu sabiedriskie darbi
68530
1000

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas

240
2300.materiāli,mazvērtīgais
inventārs
2200.pakalpoumi
7245
6242.Bezdarbnieku atlīdzība
67290
LEADER projekti

0

1100.atalgojums
1200.darba devēja valsts soc.
apdroš. iemaksas
2200.pakalpoumi
5200.pamatlīdzekļi
KOPĀ IZDEVUMI
3413283
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Līdzekļu atlikums uz
perioda beigām

0

Informāciju sagatavoja:
Galvenā grāmatvede:

J.Bondarenko

Finansēšana:
Aizņēmumu
saņemšana
Aizņēmumu
atmaksa
Valsts
kasei
ELFLA projekts
"Lauku grants ceļu
pārbūve
uzņēmējdarbības
attīstībai Zilupes
novadā"(2020.g.)
Pojekts "Zilupes
pilsētas Stacijas ielas
un Liepu ielas
seguma atjaunošanas
projekts"(2020.g.)
KPFI
projekta
"Zilupes mūzikas un
mākslu
skolas
sitināšana" (2014.g.)

PIELIKUMS
NR.3 .

KOPĀ,EUR

0

KOPĀ,EUR

149 783

Atmaksas
termiņš

EUR

33 443

2035.gads

EUR

5 911

2035.gads

EUR

9 756

2024.gads

EUR

15 308

2035.gads

EUR

14 377

2033.gads

EUR

13 215

2021.gads

EUR

2 536

2030.gads

EUR

6 368

2029.gads

SIA "Zilupes LTD"
pamatkapitāla
palielināšana
KF
projekta realizācijai
(2015.g.)
Asfaltbetona seguma
atjaunošanai
(2008.g.)
ELFLA
projekts
"Zilupes
pilsētas
stadiona
rekonstrukcija"
(2011.g.)
Projekta "Zilupes
pilsētas tranzītielas
Brīvības ielas
rekonstrukcija
(2015.g.)
Pasākums "Zilupes
vidusskolas
vienkāršotā
renovācija" (2014.g.)
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Projekta "Zilupes
vidusskolas stadiona
rekonstrukcija"
2016.g.
Prioritārā investīciju
projekta "Zilupes
tirgus laukuma
izbūve" 2016.g.
Prioritārā investīciju
projekta "Parka pie
strūklakas
labiekārtošana"
2017.g.
Projekta "Zilupes
tautas nama
rekonstrukcija"
2012.g.

EUR

5648

2031.gads

EUR

6 684

2031.gads

EUR

10 732

2032.gads

EUR

25 805

2022.gads

22

4.Pielikums 28.01.2021.g.(prot.Nr.1, 1.§)

Saistību apmērs 2021.gadā un turpmākajos gados
KODI

Pašvaldības nosaukums Zilupes novads
Iestādes nosaukums

681801
2021
(euro)

Kods/
Uzskaites
konts
A

Saistību apmērs

Aizdevējs

Institucionālā
sektora
klasifikācijas
kods

Mērķis

Līguma
noslēgšanas
datums

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

turpmākajos gados

pavisam
(1.+2.+3.+4.+5+.6.+7.+8.)

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Asfaltbetona
seguma
atjaunošanai

09.09.2008

16
536

16 365

16 193

16 026

15
850

15
679

15
507

ELFLA projekts
"Zilupes pilsētas
stadiona
rekonstrukcija"

11.08.2011.

13
240

0

0

0

0

31.10.2012.

25
928

26 722

1

0

19.05.2014.

9
916

9 814

9 789

4 886

Aizņēmumi

09

09

Valsts kase

Valsts kase

09

Valsts kase

09

Valsts kase

S13 01 00

ELFLA projekts
"Zilupes pilsētas
Tautas nama
rekonstrukcija"
KPFI projekta
"Energoefektivitāt
es paaugstināšana
Zilupes mūzikas
un mākslas skolā"
īstenošanai
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83 943

196 099

0

0

13 240

0

0

0

52 651

0

0

0

34 405

09

Valsts kase

09

Valsts kase

09

Valsts kase

09

Valsts kase

Pasākums "
Zilupes
vidusskolas
renovācija"
SIA Zilupes LTD
pamatkapitāla
palielināšana KF
projekta
"Ūdenssaimniecīb
as pakalpojumu
attīstība Zilupē"
īstenošanai
Projekta "Zilupes
pilsētas
tranzītielasBrīvības ielas
rekonstrukcija"
Projektam
"Zilupes
vidusskolas
stadiona
rekonstrukcija"

09

09

19.11.2014.

6
511

6 495

6 478

6 462

6 446

6 430

6 414

12 780

58 016

13.02.2015.

15
855

15 816

15 777

15 740

15
699

15
661

15
622

112 102

222 272

22.09.2015.

2
598

2 591

2 585

2 578

2 572

2 565

2 559

7 004

25 052

27.07.2016.

5
800

5 785

5 771

5 757

5 742

5 728

5 714

21 299

61 596

Valsts kase

Projektam
"Zilupes tirgus
laukuma izbūve"

27.07.2016.

6
863

6 847

6 830

6 813

6 796

6 779

6 762

25 206

72 896

Valsts kase

Projektam "Parka
pie strūklakas
labiekārtošana"

28.06.2017.

11
041

11 013

10 986

10 960

10
932

10
905

10
877

48 613

125 327

13.03.2020

34
892

34 587

34 502

34 420

34
333

34
248

34
163

245 148

486 293

07.12.2020.

6
093

6 169

6 154

6 139

6 124

6 109

6 094

48 206

91 088

09

Valsts kase

09

Valsts kase

ELFLA projekts
"Lauku grants
ceļu pārbūve
uzņēmējdarbības
attīstībai Zilupes
novadā"
Pojekts "Zilupes
pilsētas Stacijas
ielas un Liepu
ielas seguma
atjaunošanas
projekts"
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KOPĀ:

x

x

x

155
273

142
204

115
066

109
781

104
494

104
104

103
712

604 301

1 438 935
0

Galvojumi

Finanšu
ministrija

0

S13 01 00

Valsts kase
KOPĀ:
Kopā
saistības
Saistību
apjoms % no
pamatbudžet
a
ieņēmumiem
Pamatbudž
eta
ieņēmumi
bez
mērķdotācij
ām un
iemaksām
pašvaldību
finanšu
izlīdzināšan
as fondā
saimniecisk
ajā gadā:

x

Kohēzijas fonda
projekta
"Sadzīves
atkritumu
apsaimniekošana
Austrumlatgales
reģionā
KF
projekts"Ūdenssai
mniecības
pakalpojumu
attīstība Zilupē"
x

13.11.2006

1
875

1 875

1 875

1 875

1 875

1 875

0

0

11 250

19.06.2015

0

976

25 256

25 356

25
356

25
356

25
356

190 270

317 926

1
875

2 851

27 131

27 231

27
231

27
231

25
356

190 270

329 176
0

157
148

145
055

142
197

137
012

131
725

131
335

129
068

794 571

1 768 111

7,60

7,02

6,88

6,63

6,37

6,35

6,25

x

x

x

2 066 684
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Saistošie noteikumi Nr.7
Grozījumi 2017.gada 29.augusta Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.6 ,,Par sociālās palīdzības
pabalstiem Zilupes novadā”
Izdoti saskaņā ar:
Likuma “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”
33.panta trešo daļa, 36.panta sesto daļu
Likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
14.panta sestā daļa, 25.panta pirmo daļu

Izdarīt Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.6 ,,Par sociālās palīdzības pabalstiem Zilupes novadā”
sekojošus grozījumus:
1. Svītrot no saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma norādi uz Ministru kabineta 17.06.2009.
noteikumiem Nr.550 un atsauci uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu, 35.panta
trešo, ceturto un piekto daļu.
2. Papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar atsauci uz Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 33.panta trešo daļu un 36.panta sesto daļu.
3. Aizstāt visā saistošo noteikumu tekstā vārdus ,,ģimene (persona)” ar vārdu ,,mājsaimniecība”.
4. Izslēgt 3.punktu.
5. Izteikt 4.punktu sekojošā redakcijā:
,,4. Pašvaldībā noteiktais maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 327 euro pirmajai vai vienīgajai
personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā.”
6. Izslēgt 5.punktu, 6.1.apakšpunktu, 7., 19. un 20.punktu
Saistošo noteikumu
,,Grozījums 2017.gada 29.augusta Zilupes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.6 ,,Par sociālās palīdzības
pabalstiem Zilupes novadā””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
6.Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Ar 2021.gada 1.janvāri stājas spēkā grozījumi ,,Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, kā arī jauni
noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu
un sociālās palīdzības saņemšanu. Turpmāk šie normatīvie akti
noteikts virkni jautājumu, kuri iepriekš tika iekļauti pašvaldības
saistošajos noteikumos.
No saistošiem noteikumiem tika izslēgt punkti, kuri noteica
pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa noteikšanu un
pabalstu piešķiršanas ierobežojumus. Kā arī tika izmainīts
maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis, kurš
turpmāk būs 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai
mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
Neietekmē
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
Lai saņemtu sociālos pabalstus, persona var griezties Zilupes
novada sociālajā dienestā vai pie sociālajiem darbiniekiem
Pasienes un Lauderu pagasta pārvaldēs to pieņemšanas laikā.
Konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā nav
notikušas. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts
ievietots www.zilupe.lv, sadaļā Pašvaldība/Saistošie noteikumi,
nolikumi/ Saistošo noteikumu projekti.

„Zilupes novada vēstis”, Zilupes novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums. Adrese: Raiņa iela 13,
Zilupe, Zilupes nov., LV – 5751, e-pasts: dome@zilupe.lv Atbildīgais par izdevumu un datorsalikumu – Aivars
Dembovskis, t. 65707317
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