
 
                                                             Pielikums Nr.4 

                                                                        Saistošajiem noteikumiem Nr.18 /22.12.2015/  

                                                                     "Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2016.gadam"                                                

 

Paskaidrojums 

Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada budžetam 
 

Kārsavas novada pašvaldības budžets 2016.gadam ir izstrādāts balstoties uz Kārsavas novada 

attīstības programmu 2012.-2018.gadam, ievērojot likumos “Par pašvaldību budžetiem”, “Par 

pašvaldībām”, “Par budžetu un finanšu vadību”, “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības likums”, „Par valsts budžetu 2016.gadam” kā arī Ministru kabineta 

noteikumos un citos normatīvos aktos paredzētās prasības.  

Kārsavas novada pašvaldības budžets 2016.gadam plānots budžeta plānošanas  „ Valsts 

budžeta pašvaldību budžeta pārskati” (VBPBP) informācijas sitēmā.  

2016.gada budžeta veidošanas pamatnosacījums ir pašvaldības attīstības plānošanas 

dokumentos  veicamo  uzdevumu nodrošināšana, finanšu resursu piešķiršana iesāktajiem un 

perspektīvā plānotajiem projektiem  novada teritorijas  un infrastruktūras sakārtošanai.  

Kārsavas novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. 

Pamatbudžets 
Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 4 652 104 euro 

apmērā. 

 
1.attēls. Kārsavas novada pašvaldības pamat budžeta  ieņēmumu struktūra. 

Pamatbudžeta ieņēmumus veido:  

 nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, 

azartspēļu nodoklis.  

 nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst pašvaldību nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no 

depozītiem un kontu atlikumiem un citi nenodokļu ieņēmumi;  

 transfertu ieņēmumi  no valsts un pašvaldību budžetiem  

 budžeta iestāžu ieņēmumi jeb maksas pakalpojumi.  

 

Nodokļu ieņēmumi 
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2.attēls. Kārsavas novada pašvaldības nodokļu ieņēmumu struktūra. 

 

Kārsavas novada pašvaldības nodokļu ieņēmumi plānoti 1 994 600 euro apmērā. Lielāku 

īpatsvaru nodokļu ieņēmumos veido iedzīvotāju ienākuma nodoklim (IIN) ( 89%), nekustamā 

īpašuma nodoklis veido 11%.  Saskaņā ar Likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”attiecībā uz 

iedzīvotāju ienākuma nodokli noteikts, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalījums starp 

valsts budžetu un pašvaldības budžetiem ir šāds: pašvaldību budžetiem — 80 procentu apmērā 

un valsts budžetam — 20 procentu apmērā; iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ir 23 procenti, 

maksātāja mēneša neapliekamais minimums — 75 euro un iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

atvieglojumi par apgādībā esošu personu — 165 euro mēnesī. 

Pašvaldībām, kas iedzīvotāju ienākuma nodokli saņem caur Valsts kases sadales kontu (tai 

skaitā Kārsavas novads), tiek noteikts iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozēto ieņēmumu 

procentuālais sadalījums pa ceturkšņiem šādā apmērā: I ceturksnī – 22 %, II ceturksnī – 24 %, 

III ceturksnī –26 %, IV ceturksnī – 28 %. Ja tiek konstatēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

ieņēmumu neizpilde (no gada sākuma), tad, pamatojoties uz finanšu ministra rīkojumu, to 

kompensē no valsts pamatbudžetā ieskaitāmās iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas. Ja 

pašvaldībām tiek izmaksāta kompensācija, bet turpmākajā periodā prognoze tiek pārpildīta, 

Finanšu ministrijai ir tiesības no pārpildes ieturēt izmaksāto kompensāciju un pārskaitīt to 

valsts budžetā. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa valsts garantētā  izpilde un faktiski iekasētais apmērs Kārsavas 

novada pamatbudžetā atspoguļots 3.attēlā.  

 
3.attēls. Kārsavas novada pašvaldībs valsts garantētais un  iekasētais IIN. 

 

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par tekošo gadu 2016.gada pamatbudžetā plānots par 9,5% 

vairāk, salīdzinot ar iepriekšējā gadā plānoto. 
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4..attēls. Kārsavas novada pašvaldībā reģistrēto iedzīvotāju skaits. 

 

Finanšu ministrijas vērtētie ieņēmumi (IIN un NIN) pirms finanšu izlīdzināšanas uz 

vienu izlīdzināto vienību, par pamatu ņemot 2015.gadā deklarētos iedzīvotājus. 

Iedzīvotāju skaits2016.gadā, salīdzinot ar 2015.gadu, samazinājies par 1,6%. 

 

 
5.attēls. Kārsavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi. 

. 

Nekustamā īpašuma nodoklis (NIN) plānots saskaņā ar valsts normatīvajos aktos aprēķināto 

prognozi, kas ir par 17,7% mazāk,  salīdzinot ar 2015.gadā iekasēto nekustamā īpašuma 

nodokli.  

 

 

 

Nenodokļu ieņēmumi 

Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada budžetā nenodokļu ieņēmumi plānoti 36 766 euro 

apmērā, 0.8% no kopējiem ieņēmumiem. Šos ieņēmumus veido procentu ieņēmumi no 

depozītiem un kontu atlikumiem, valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā 

arī ieņēmumi no pašvaldību īpašumu pārdošanas. Nenodokļu ieņēmumi atkarīgi no iedzīvotāju 

aktivitātēm un maksātspējas. 
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Valsts budžeta transferti 

 

 
6.attēls. Kārsavas novada pašvaldības valsts budžeta transfertu struktūra 2016.gada budžetā.. 

 

Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada budžetā transfertu ieņēmumi plānoti 2 374 587 euro 

apmērā, 51,0% no kopējiem ieņēmumiem.  

Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, mērķdotācija pašvaldības pamata un vispārējās 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām plānota uz astoņiem mēnešiem 

 

Lielāko īpatsvaru valsts budžeta transfertu struktūrā veido dotācija no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda (PFIF)- 65.3%. 

 

 
7.attēls. Kārsavas novada pašvaldībai plānotais  un iekasēts PFIF finansējums. 

 

Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas sistēmas izmaiņu rezultātā 2016.gadā PFIF  (t.sk. valsts 

dotācija) ieņēmumi samazinājās par  9,0%, salīdzinot ar 2015.g., (-169,6tūkst.euro).  
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8.attēls. Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struktūra. 

 

 

2016.gada pamatbudžeta ieņēmumu plāns detalizētāk atspoguļots šā paskaidrojuma 

1.pielikumā „Kārsavas novada pamatbudžeta ieņēmumi 2016.gadam”. 

 

 

 

Pamatbudžeta izdevumi 
    

Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta izdevumi plānoti 6 030 906  euro  

Kārsavas novada pašvaldības  2016.gada pamatbudžeta izdevumu prioritātes: 

 Kārsavas novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos  veicamās 

rīcības un uzdevumi, 

 valsts, Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 

projektu īstenošana, 

  likumu un ar pašvaldības saistošiem noteikumiem noteiktās sociālās 

palīdzības nodrošināšana, 

 izglītības, jaunatnes, kultūras, sporta un pašvaldības iedzīvotāju atpūtas 

pasākumu nodrošināšana, 

 sabiedrisko attiecību veidošana popularizējot Kārsavas novadu 

 

  Pamatbudžeta izdevumu sadalījums pēc funkcionālās  klasifikācijas atspoguļots  9.attēlā. 
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9. attēls. Kārsavas novada pašvaldības2016.g. pamatbudžeta izdevumu struktūra 

pēc funkcionālās klasifikācijas 

 

Kārsavas novada pašvaldības  2016.gada pamatbudžeta izdevumu prioritātes ir šādas: 

 izglītība, tai plānoti 42.9% līdzekļu,  

 teritorijas attīstība un uzturēšana, tai plānoti 16,5%  

 sociālā joma, tai plānoti 14,2%  līdzekļu, 

 

 

 
10. attēls. Kārsavas novada pašvaldības2016.g. pamatbudžeta izdevumu struktūra 

pēc ekonomiskās klasifikācijas 

 

   Lielāko  pamatbudžeta izdevumu īpatsvaru veido  atalgojuma izdevumi 48,3%. Atalgojums 

plānots  saskaņā ar  „ Kārsavas novada pašvaldības domes deputātu, iestāžu vadītāju un 

darbinieku atlīdzības sistēmas nolikumu”. Darbiniekiem, kuriem noteikta pati zemākā mēneša 

darba alga, sākot ar 2016.gada 1.janvāri normāla darba laika ietvaros (8stundas dienā un 40 

stundas nedēļa) pašvaldībā tiek nodrošināta minimālā mēneša darba alga 370 euro. Arī visiem 

pārējiem darbiniekiem mēnešalgas apmērs palielināts par 10 euro.  
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Arī 2016.gada pamatbudžetā darbinieku stimulēšanai atalgojuma izdevumos plānots ikgadējā 

apmaksātā atvaļinājuma pabalsts 25% apmērā no mēnešalgas  visiem darbiniekiem, ieskaitot  

pedagogus. 

Darba devēja pabalsts  darbiniekiem sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi, salīdzinot 

ar iepriekšējo gadu, palielināts par 10 euro.(370 euro) 

 

 

Vispārējie valdības dienesti 

 

Šajā sadaļā paredzēts finansējums 9,8 procentu apmērā no kopējiem pamatbudžeta  

izdevumiem, no tiem 4,8 procenti  plānoti pārvaldei, 3.2 procenti plānoti centralizētai 

grāmatvedībai, 0.5 procenti pašvaldības parādu procentu nomaksai un 0.7procents plānots 

neparedzētiem izdevumiem.  

Kopā izdevumi vispārējiem vadības dienestiem paredzēti 558 704 euro apmērā, struktūra 

atspoguļota 11.attēlā. 

 
11. attēls. Kārsavas novada pašvaldības vispārējo vadības dienestu  izdevumu struktūra 2016.gadā. 

 

Domes darba nodrošināšanai plānoti audioierakstu iekārtas  izdevumi 4,9 tūkst.euro, 

portatīvā datora iegādes izdevumi 0.500 tūkst. euro, Goliševas pārvaldei plānots kopētājs 1,0 

tūkst. euro apmērā. 

Centralizētās grāmatvedības darba nodrošināšanai virs uzturēšanas izdevumiem plānoti 

izdevumi materiāltehniskās bāzes atjaunošanai; inventāra  iegādei 0,390 tūkst. euro, telpu 

remontiem centralizētās grāmatvedības kabinetam Kārsavā 0,520 tūkst. euro. 

 

Ekonomiskā darbība 

 

Šajā sadaļā paredzēts finansējums 4,5 procentu apmērā no kopējiem izdevumiem, no tiem 0.5 

procenti plānoti lauksaimniecības pasākumu organizēšanai, 0.3 procenti plānoti 

būvuzraudzībai, 0.3 procenti tūrismam, 1,5 procents  plānoti nodarbinātības pasākumu  

realizēšanai, 0,5 procenti sabiedrisko attiecību pasākumiem, 0,9 procenti ielu 

kapitālieguldījumu veikšanai, 0.3 procenti informatīvo tehnoloģiju uzturēšanai. 

Kopā izdevumi ekonomiskai darbībai paredzēti 270 308 euro apmērā, struktūra atspoguļota 

12.attēlā. 
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12. attēls. Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada ekonomiskās darbības  izdevumu struktūra. 

 

Būvuzraudzības nodrošināšanai plānoti datortehnikas iegādei 0,900 tūkst. euro., informatīvo 

tehnoloģiju uzturēšanai plānoti datortehnikas iegādes izdevumi 0,900  tūkst. euro., 

 Balstoties uz  Kārsavas novada attīstības programmā 2012. – 2018.gadam noteikto potenciāli 

nozīmīgāko attīstības iespēju –  ceļu infrastruktūras sakārtošana, 2016.gada budžetā plānoti 

kapitālieguldījumi Mērdzenes pagasta Līvānu ielai 57,0 tūkst. euro.   

Tūrisma jomā plānots inventārs (Āra informatīvie stendi A2 Kārsavas pilsētas vēsturiskajā 

skvērā) 2,220 tūkst. euro, inventārs (Velo norādes, stiprinājumi, stabi un marķēšana) 2,200 

tūkst. euro, līdzfinansējums dalībai tūrisma izstādēs 2016. gadā un Latgales tūrisma 

koordinācijas nodaļas funkcionēšanai 1,50 tūkst. euro. 

 Tāpat kā 2015. gadā, arī 2016.gadā projektu „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās" 

nefinansēs vairs no Eiropas naudas, tas būs valsts līdzfinansēts nodarbinātības pasākums. 

 Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos plānotas  vidēji 46 darba vietām mēnesī. 

 Skolēnu nodarbinātības pasākumiem līdzfinansējums no pašvaldības pamatbudžeta plānoti 2.0 

tūkst euro. 

 

Vides aizsardzība 

Vides aizsardzības jomā plānots finansējums 4,6procentu apmērā no kopējiem izdevumiem, 

1,4 procenti plānots ūdenssaimniecības attīstībai Malnavas pagastā, 3.2 procenti- pagastu 

komunālo saimniecību  uzturēšanai. 

 Kopā izdevumi vides aizsardzībai paredzēti  278 017 euro apmērā, struktūra atspoguļota 

13.attēlā. 

 
13. attēls. Kārsavas novada pašvaldības2016.gada vides aizsardzības  izdevumu struktūra. 
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2015.gadā uzsākts pašvaldības finansētais projekts ūdenssaimniecības attīstībai Kārsavas 

novada Malnavas pagastā Malnavas ciemā kopējā summā 74,755 tūkst. euro, darbi turpināsies 

arī 2016.gadā , tāpēc  līdzekļu atlikumu 43,0 tūkst. euro tiek pārcelts uz 2016.gadu. Plānots arī 

rekonstruēt  Malnavas ciemā attīrīšanas iekārtas  40,0 tūkst. euro. 

Mežvidos II plānots uzstādīts atdzelžošanas iekārtas 9,0 tūkst. euro vērtībā , un Salnavā veikt 

torņa tīrīšanas darbus 0,800 tūkst. euro vērtībā. 

 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai  plānots finansējums 16.5 procentu  

apmērā no kopējiem izdevumiem. Kopā izdevumi pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanai  paredzēti 996 509 euro apmērā, struktūra atspoguļota 14.attēlā 

 

 

 
  14. attēls. Kārsavas novada pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas  izdevumu struktūra 2016.gadā. 

 

 Viena no pašvaldības prioritātēm ir  nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām. 

Lai nodrošinātu  jauniešiem lietderīgā brīvā laika izmantošanas iespējas, 2016.gada budžetā 

ieplānoti līdzekļi mūzikas centra iegādei 0,2 tūkst.euro  

Attīstības nodaļai plānoti izdevumi materiāltehniskās bāzes atjaunošanai; datortehnikas  

iegādei 0.9 tūkst. euro. 

Vides uzraudzības pasākumos plānoti patversmes pakalpojumu izmantošana klaiņojošo suņu 

un kaķu ievietošanai 2.5 tūkst.euro. šautriņu inventārs dzīvnieku īslaicīgai iemidzināšanai  

0,250 tūkst.euro, pludmales labiekārtošanas inventārs 1,0 tūkst.euro 

Teritorijas attīstības pasākumu nodrošināšanai plānoti; 

 TP izstrāde un autoruzraudzība bioloģisko attīrīšanas iekārtu izbūvei un 

kanalizācijas sistēmas sakārtošanai Kārsavas novada Mežvidu pagastā, 

ekspertīze (SAM 5.6.2 ietvaros) 5,0 tūkst.euro, 

 Projekta pieteikuma ”Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu  emisiju 

samazināšanai Kārsavas pilsētas PII „dokumentācijas aktualizācija 

1,0tūkst.euro, 

 Grants ceļu pārbūves TP izstrāde un autoruzraudzība, ekspertīze (LAD projekta 

ietvaros) Plānots vidēji 4 km 16,0tūkst.euro, 

 Kārsavas pilsētas katlu mājas TP izstrāde un autoruzraudzība, ekspertīze 

35,0tūkst.euro, 

 Īpašumu ierakstīšana zemesgrāmatās 32,740tūkst.euro, 

 Jauno uzņēmēju konkursa atbalsts 5,0tūkst.euro, 
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 Līdzfinansējums biedrību projektiem 6,5tūkst.euro, 

 Komunikācijas Skolas mikrorajonā (iekšpagalmu sakārtošanas līdzfinansējums) 

40,0tūkst.euro, 

 Siltumtrases izbūve Kārsavas pilsētā(no katlu mājas lidz Teātra ielai 3 ar 4 

siltummezgliem) 284,4 tūkst.euro, 

 Dalības maksa biedrībām projektu realizēšanai 6,5tūkst.euro, 

 

 Teritorijas uzturēšanas  izdevumos  Kārsavas pilsētā plānotas deļeģētās apsaimniekošanas 

saistības  SIA  „Kārsavas namsaimnieks” – 99. 3 tūkst. euro apmērā, salīdzinot ar iepriekšējo 

gadu izdevumi nepieauga , plānots turpināt Vienības ielas stabu dekoru iegādi, tai paredzēti 

0,960 tūkst. euro 

Pašvaldība arī 2015.gadā plāno apsekot bīstamos kokus novada teritorijā, tiks veikta to 

zāģēšana, kopšana, zaru apzāģēšana, vainagu veidošana un kopšana, darba nodrošināšanai 

plānoti  10.0 tūkst.euro. 

 Novada ēku uzturēšanas darbu nodrošināšanai plānots iegādāties stacionāro urbjmašīnu un 

slīpmašīnu 0.600tūkst.euro apmērā. 

     Pagastos teritorijas uzturēšanai ieplānoti līdzekļi saimniecisko pamatlīdzekļu iegādei 

1,5tūkst.euro. 

    Kārsavas novada pašvaldība atbalstīja  vienu no valsts prioritārajām politikām arī  2016.gada 

budžetā , tas ir atskurbtuvju ierīkošanu personām, kuras atrodas bezpalīdzīgā stāvoklī, vai 

reibuma stāvoklī. Sadarbības līgumu plānots noslēgts ar Ludzas novada pašvaldību, pasākuma 

nodrošināšanai iedalīti 5.2 tūkst.euro, valsts līdzdalība par katru atskurbšanas telpās ievietotu 

personu līdz 15 euro. 

Sports un  kultūra  

 Sadaļas izdevumi sastāda 6,8 procenti no kopējiem izdevumiem, 0.3 procenti plānoti sporta 

pasākumiem, 1.6 procenti plānoti bibliotēku uzturēšanai,4.3 procenti plānoti novada kultūras 

namu uzturēšanai un 0.7 procenti plānoti valsts un novada nozīmes pasākumu organizēšanai. 

Kopā izdevumi sportam un  kultūrai   paredzēti 411 682 euro apmērā, struktūra atspoguļota 

15.attēlā. 

 
15. attēls. Kārsavas novada pašvaldības sporta un kultūras izdevumu struktūra 2016.gadā. 

 

Bibliotēku fonda papildināšanai plānoti  3,6 tūkt. euro, tai skaitā Mežvidu bibliotēkas kāpņu, 

koridora  remontam plānoti  6,1 tūkt. euro. 

Kārsavas novada kultūras namos kultūras pasākumu organizēšanai plānoti 33.0 tūkt. euro,. 

Kultūras namu  materiāltehniskās bāzes nodrošināšanai  piešķirti 4,0 tūkst. euro., iekštelpu un 

fasādes remontam plānots 4,0 tūkst. euro. 
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Malnavas kultūras pasākumu nodrošināšanai plānoti koncetrtērpu iegādes izdevumi  0,450 

tūkst. euro, Mežvidu TN- aizkaru iegāde 1,4 tūkst. euro, tualetes remonts 0,39 tūkst. euro,  

Salnavas TN- mūzikas centra iegāde 0,2 tūkst. euro ,remontdarbi 0,2 tūkst. euro,, Mērdzenes 

TN- inventāra un pamatlīdzekļu  iegādei- 0,79 tūkst. euro. 

Novada estrādes materiāli tehniskās bāzes nodrošināšnai piešķirti 7,8 tūkst. euro, Salnavas 

estrādes izbūvei plānoti 20.0 tūkst. euro.  

 Sporta pasākumu organizēšanai plānoti 9,9 tūkt. euro.  Sporta inventāra (strītbola grozi, tenisa 

tīkls, tenisa bumbas, hokeja inventārs) iegādei plānoti 0,200 tūkt. euro. 

 

Izglītība 

Izglītības jomā plānots finansējums 42,9 procentu apmērā no kopējiem izdevumiem, 9,0 

procenti plānoti pirmsskolas izglītības iestādēm, 10,0 procenti- vidusskolai, 10,6 procenti –

pamatskolām, 3.8 procenti – mūzikas un mākslas skolai,  0,2 procenti plānoti izglītības 

pasākumiem-, 1.7 procenti – starpnovadu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem, 9,5 procenti – Kārsavas vidusskolas stadiona pārbūvei. 

Kopā izdevumi izglītībai  paredzēti 2 584 708 euro apmērā, struktūra atspoguļota 16.attēlā. 

 

 

 
16. attēls. Kārsavas novada pašvaldības izglītības izdevumu struktūra 2016.gadā. 

 

Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību: 

pamatizglītības, vispārējās videjās un pirmskolas izglītības  norošināšanu. Pašvaldības budžetā 

izglītības jomai atvēlēts lielākais finansējums 42,9% no kopējiem izdevumiem.  

Jau trešo gadu pašvaldība, nodrošinot vienlīdzības principu un veicinot veselīga uztura 

normām atbilstošu uzturu izglītojamajiem, piešķir ēdināšanas izdevumu atvieglojumus visiem 

izglītojamajiem  Kārsavas novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs.  2016.gadā  

bezmaksas ēdināšanai piešķirti 90.0 tūkst. euro, salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 12,7% 

mazāk, jo skolēnu skaits samazinās un 1. - 4.klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus sedz 

valsts. 
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Saimniecisko pamatlīdzekļu iegādei piešķirti  2,0 tūkst. euro, izglītības iestāžu iekštelpu  

tekošiem remontdarbiem piešķirti 10,7 tūkst. euro, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas 

laukuma ierīkošanai- 1,4 tūkst. euro.  

Kārsavas vidusskolas stadiona pārbūvei plānoti 573,5 tūkst. euro 

 

Sociālā joma 

Sociāliem izdevumiem atvēlēti 14,2 procenti no kopējiem pamatbudžeta  izdevumiem, no 

tiem 4,8 procenti plānoti  sociāliem  pabalstiem, 2.5 procenti plānoti pansionātam „Mūsmājas”, 

1,8 procenti plānoti asistentu pakalpojumu nodrošināšanai. 

Kopā izdevumi sociālai jomai  paredzēti   858 497 euro apmērā, struktūra atspoguļota 17.attēlā. 

 

 
17. attēls. Kārsavas novada pašvaldības sociālo izdevumu struktūra 2016.gadā. 

 

  Sociālajā jomā pašvaldības uzdevums ir nodrošināt ar likumu un ar pašvaldības saistošiem 

noteikumiem noteikto sociālo palīdzību novada iedzīvotājiem.  Lielāko īpatsvaru sociālās 

darbības nodrošināšanai veido sociālo pabalstu izdevumi 34,3%,. 

Pansionātam “Mūsmājas’ inventāra iegādei plānoti 0,5 tūkst. euro, datortehnikas iegādei- 0,5 

ūkst. Euro, bāriņtiesas materiāltehniskās bāzes nodrošināšanai plānoti  datortehnikas iegādei 

plānoti 0,7 tūkst. euro, inventāra iegādei- 0,48 tūkst. euro, sociālā dienesta  materiāltehniskās 

bāzes nodrošināšanai plānoti  datortehnikas iegādei plānoti 0,910 tūkst. euro, starpsienas 

izveidošanai sociālā dienesta telpās plānoti – 1,3 tūkst. euro,  
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18. attēls. Kārsavas novada pašvaldības sociālo pabalstu izdevumi 

 

 
19. attēls. Kārsavas novada pašvaldības sociālo pabalstu izdevumi 2016.gadā 

 

 

 

2016.gadam plānotie budžeta līdzekļi sociālajiem pabalstiem un sociālajiem 

pakalpojumiem, kopā sastāda 291111 euro, kas ir par 12 % vairāk nekā budžeta 

izpilde 2015. gadā. 
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 Plānotie budžeta līdzekļi pabalstiem sastāda 244671 euro 

 Plānotie budžeta līdzekļi sociālajiem pakalpojumiem (pašvaldības 

pirktie sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

izdevumi) sastāda 46440 euro. 

  Kārsavas novada pašvaldībai nav radušās reālas saistības pret kredīta devēju. Uz 2016.gada 

1.janvāri pašvaldībai ir 14 aizņēmumu līgumi un 3 galvojuma līgumi. Kārsavas novada 

pašvaldības aizņēmumu neatmaksātā daļa –3 019 265 euro. 2016.gadā pašvaldības aizņēmumu 

apjoms ir 82 010 euro, tajā skaitā pamatsummas maksājumi ir 67 223 euro, galvojumu apjoms 

ir 22280 euro.  

Jauno pabalsta veidu ieviešana: pabalsts dokumentu noformēšanai, pabalsts Černobiļas AES 

avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un citi papildinājumi saistošajos noteikumos, 

piemēram, par pabalstu piešķiršanu Ziemassvētkos daudzbērnu ģimenēm un pabalstu 

piešķiršanu ģimenēm ar bērniem skolas piederumu iegādei, būtiski neietekmē budžeta plānu 

paredzētajiem izdevumiem pabalstu piešķiršanai 2016.gadā salīdzinājumā ar 2015.gada 

budžeta izpildi. No saistošajiem noteikumiem ir svītrots pabalsts pamatvajadzību 

nodrošināšanai trūcīgām ģimenēm. Pabalsts Ziemassvētkos (dāvanu veidā) bērniem un 

skolēniem  2016. gadā plānots administrēt no izglītības iestāžu budžeta. 

   Izvērtējot esošo situāciju, sociālo pakalpojumu pieprasījumu, ir palielināti  plānotie budžeta 

līdzekļi sociālajiem pakalpojumiem. 

   Plānotie budžeta līdzekļi sociālajiem pakalpojumiem 2016.gadā sastāda 16 % no plānotiem 

budžeta izdevumiem. 

Lielākā daļa budžeta līdzekļu – 59 % ir paredzēti trūcīgiem un 

maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, t.sk.  40 % - GMI pabalsta piešķiršanai, 15 % - 

dzīvokļa pabalsta piešķiršanai un 4% - pārējiem pabalstiem (pab. medicīnas 

pakalpojumu apmaksai un pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai)  

Pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem plānotie līdzekļi sastāda 16 % 

jeb 44863 euro no kopējās plānotās budžeta summas. Salīdzinoši ar 2015.gada izpildi,  

plānotie budžeta līdzekļi 2016.gadam brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem sastāda par 

10 % vairāk. 

Saistības un galvojumi 

  Kārsavas novada pašvaldībai nav radušās reālas saistības pret kredīta devēju. Uz 2016.gada 

1.janvāri pašvaldībai ir 14 aizņēmumu līgumi un 3 galvojuma līgumi. Kārsavas novada 

pašvaldības aizņēmumu neatmaksātā daļa –2 328 563,74 euro. 2016.gadā pašvaldības 

aizņēmumu apjoms ir 82 010 euro, tajā skaitā pamatsummas maksājumi ir 67 223 euro, 

galvojumu apjoms ir 22 280 euro.  

2016.gadā plānots ņemt aizņēmumu, saskaņā ar VK noslēgto līgumu /14.12.2015/,  Kārsavas 

vidusskolas stadiona pārbūvei summā 545086 euro. 

2016.gadā plānots ņemts aizņēmumu  Valsts kasē siltumtrases izbūvei Kārsavas pilsētā no 

katlu mājas Kļavu ielā līdz Teātra ielai 3 ar 4 siltummezgliem 256 172euro apmērā. 

Kopā saistību procents no pamatbudžeta ieņēmumiem 2016.gadā veido 4,58%. 

 

 

Paskaidrojumam par Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžetu  2016.gadam ir izveidotas 

šādas skaidrojošās tabulas: 

 1.pielikums „ Kārsavas novada pašvaldības  pamatbudžeta ieņēmumu plāns 

2016gadam” , 

 2.pielikums „ Kārsavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2016. gadam 

atbilstoši funkcionālājām un ekonomiskajām  kategorijām”, 
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 3.pielikums „ Kārsavas novada pašvaldības  pamatbudžeta finansēšanas sadaļa 

2016.gadam” , 

 4. Pielikums „Kārsavas novada sabiedrisko attiecību plānotais budžets 2016.gadam”  

 5.pielikums „Kārsavas novada pašvaldības projektu un attīstības izmaksu plāns 

2016.gadam 

 6.pielikums „ Kārsavas novada pasākumu plāns jauniešiem 2016.gadam”, 

 7.pielikums „Kārsavas novada tūrisma informācijas punkta plānotais budžets 2016. 

gadam” 

 8.pielikums „Kārsavas novada pašvaldības kultūras pasākumu plāns 2016.gadam”, 

 9.pielikums „Kārsavas novada sporta pasākumi un čempionāti 2016.gadā”, 

 10.pielikums „Kārsavas novada pašvaldības izglītības jomā plānoto pasākumu 

finansējums 2016.gadā”, 

 11.pielikums” Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu,  jauno sportistu  dalība 

dažāda mēroga sporta sacensībās 2016.gadā” , 

 12.pielikums „Mācību līdzekļiem nepieciešamā finansējuma aprēķins Kārsavas novada 

pašvaldības izglītības iestādēm 2016.gadam, 

 13.pielikums “Ēdināšanas izdevumi Kārsavas novada izglītības iestādēs” 

 14.pielikums„Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas pasākumu plāns 2016.gadam, 

Starptautiskie, valsts un reģionālie konkursi un festivāli” 

 15.pielikums “Kārsavas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam ,Rīcības plāns 

2016.gadam” 

Speciālais budžets 
 

Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada speciālā budžeta ieņēmumi plānoti    284 692. euro, 

tai skaitā autoceļu fonds 274 692 euro, dabas resursu nodoklis 10 000 euro.Autoceļu fonda 

ieņēmumi tiek plānoti, pamatojoties uz Satiksmes ministrijas mērķdotācijas pašvaldību 

autoceļiem (ielām) sadalījumu.  

 
19. attēls Kārsavas novada autoceļu fonda ieņēmumi 

 

Kārsavas novada pašvaldības 2016.gada speciālā budžeta izdevumi plānoti    318 152 euro, 

no tiem 90% veido autoceļu fonda līdzekļi. 
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Ziedojumi un dāvinājumi saskaņā ar MK noteikumiem par pārskatiem netiek plānoti. Šo 

līdzekļu atlikums (visās iestādēs) kopā uz 01.01.2016. ir 290 euro. 

Papildus paskaidrojumam par Kārsavas novada pašvaldības specbudžetu  2015.gadam ir 

izveidotas šādas skaidrojošās tabulas: 

 16.pielikums „ Kārsavas novada pašvaldības speciālais budžets 2016.gadam” , 

 17.pielikums „ Kārsavas novada pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu sadalījums  

2016.gadam” . 
 

Kārsavas novada domes priekšsēdētāja                                          Ināra Silicka 

 

 


