
1.pielikums 

Apstiprināti ar 

Vārkavas novada domes 

2013.gada 5.marta  lēmumu (protokols 

Nr.7/1) 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.55 

„Par Vārkavas novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” 

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām"  

21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,  

likumu „Par pašvaldību budžetiem” 16.,17.pantu 

 

1. Noteikt Vārkavas novada pašvaldības pamatbudžeta 2013.gadam ieņēmumus Ls 

1050930 apmērā, saskaņā ar 2.pielikumu. 

2. Noteikt Vārkavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus, atbilstoši 

funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām Ls 1263709 apmērā, kā arī 

naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu gada sākumā Ls 164512, saskaņā ar 3. 

pielikumu. 

3. Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldības speciālā budžeta 2013.gadam 

ieņēmumus Ls 33312,00 apmērā un izdevumus Ls 31312,00 apmērā ar budžeta 

līdzekļu atlikumu uz gada sākumu Ls 2856,54 apmērā un uz gada beigām Ls 

2000,00 apmērā, saskaņā ar 4.pielikumu. 

4. Novada iestāžu un nodaļu vadītājiem izstrādāt patstāvīgi apstiprinātā budžeta 

ietvaros iestādes izdevumu sadalījumu pa atsevišķiem ekonomiskās klasifikācijas 

kodiem un iesniegt apstiprināšanai domes priekšsēdētājai nedēļas laikā pēc 

novada pašvaldības kopbudžeta apstiprināšanas. 

5. Apstiprināt Vārkavas novada pašvaldības aizņēmumus un galvojumus 2013.gadā 

saskaņā ar 5.pielikumu. 

6. Apstiprināt no Vārkavas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžetā  līdzekļus 

neparedzētiem gadījumiem Ls 3890 apmērā. Noteikt, ka laika posmā starp 

Vārkavas novada pašvaldības budžeta grozījumiem Vārkavas novada dome 

pieņem lēmumus par līdzekļu piešķiršanu no programmas „Līdzekļi 

neparedzētiem gadījumiem”. 

7. Atbrīvot no ēdināšanas izdevumu segšanas novada pirmsskolas un vispārējās 

izglītības iestāžu 3-12. klašu skolēnus līdz 2013.gada 31.maijam un no 2013. 

gada 1.septembra līdz 31. decembrim. 

8. Budžetā paredzēt līdzekļus 10 LVL apmērā uz katru izglītojamo mācību līdzekļu 

iegādei. 

9. Noteikt, ka Vārkavas novada domes Finanšu – grāmatvedības nodaļa saskaņā ar 

noslēgtajiem kredītlīgumiem un kredītsaistībām 2013.gadā jānodrošina  Valsts 

kases kredītu pamatsummas atmaksa un kredītu procentu samaksa.  

10. Noteikt, ka Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansēto projektu izdevumus atļauts veikt, ja Vārkavas novada 

dome pieņem lēmumu par projekta realizēšanu un apstiprina projekta ieņēmumu 

un izdevumu tāmi, kuru atbilstoši 2013.gadā plānotajam apjomam  iekļauj 

budžeta grozījumos. 

11. Noteikt, ka budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai izdevumi pēc naudas plūsmas 

nepārsniedz attiecīgajai programmai tāmē apstiprinātos, plānotos pašvaldības 

budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām. 



12. Iestāžu vadītāju darbībai jāatbilst Latvijas Republikas likuma „Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām. 

13. Noteikt, ka struktūrvienības vai iestādes vadītājs atbild, lai rīcība ar pašvaldības 

mantu un finanšu līdzekļiem būtu likumīga, lietderīga un pareiza. 

14. Noteikt, ka visu līmeņu vadītāji ir personīgi atbildīgi par šo saistošo noteikumu 

ievērošanu, ciktāl tie skar attiecīgo budžeta izpildītāju. 

 

Domes priekšsēdētāja                                       A.Vilcāne 

2.pielikums 

Apstiprināti ar 

Vārkavas novada domes 

2013.gada 5.marta  lēmumu (protokols Nr.7/1 

Pamatbudžeta ieņēmumi 2013.gadam latos 

Kods Ieņēmumi pēc klasifikācijas Plāns  

2013.gadam 

1.1.1.2 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 269413 

1.1.1.1. Iepriekšējā gada nesadalītais IIN    3051 

4.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi tekošā gada ieņēmumi  51090 

4.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi iepriekšējā gada parādi   8000 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām      889 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par inženierbūvēm 11981 

4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem  1998 

9.4.2.0. Valsts nodeva par apliecinājumiem un citām funkcijam 

bāriņtiesā 

  600 

9.4.5.0. Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu   20 

9.5.1.1. Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto dokumentu 

saņemšanu. 

 30 

9.5.2.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu  200 

9.5.2.9. Pārējās pašvaldības nodevas  150 

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības  500 

12.3.9.9. Iepriekš neklasificētie nenodokļu ieņēmumi 5500 

18.6.1.0. Skolēnu pārvadājumu kompensācija  

18.6.2.0. Valsts budžeta dotācija pedagogu darba samaksai 111881 

18.6.4.0. Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 

Valsts budžeta dotācija finanšu nepieciešamības 

neizlīdzināmās apakšējās robežas nodrošināšanai 

408226 

 

 15655 

18.6.3.0. Valsts budžeta transferti ES struktūrfondu finansēto projektu 

īstenošanai 

Iemaksas no Valsts nodarbinātības aģentūras 

101869 

 

 36000 

19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības fukciju nodrošināšanai 

Sorosa fonda līdzekļi 

  7000 

  4107 

21.3.7.0. Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem    100 

21.3.8.1. Ieņēmumi par nomu un īri   700 

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju  1000 

21.3.9.4. Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem 11000 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem    150 



 

  

Kopā ieņēmumi 
 

1050930 

 

 Līdzekļu atlikums gada sākumā 164512t.sk.VK   

133382 

   

               Aizņēmums no Valsts kases                                                                    80000 

               Pavisam kopā                                                                                       1295442 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                Antra Vilcāne 

 

3.pielikums 

Apstiprināti ar 

Vārkavas novada domes 

2013.gada 5.marta  lēmumu (protokols Nr.7/1 

                 Pamatbudžeta  Pama izdevumi 2013.gadam latos 

Struktūrvienība/kodi   KOPĀ 

Novada dome   140575 

Dzimtsarakstu nodaļa 1751 

Rožkalnu pagasta pārvalde 14520 

Vārkavas pagasta pārvalde 14520 

Komunālā saimniecība 108168 

Transports   133000 

Būvvaldes uzturēšana 7000 

Lauksaimniecība   11655 

Upmalas biblioteka   6182 

Vanagu biblioteka   6067 

Arendoles biblioteka   6067 

Rožkalnu biblioteka   8267 

 Vārkavas bibliotēka   6182 

Kultūras centrs   50370 

Rožkalnu KN   0 

Novadpētniecības muzejs 6688 

Vārkavas TN   0 

Sporta skola   24398 

Civilā aizsardzība   11209 

Bāriņtiesa     8998 

Sociālais dienests   27141 

Vēlēšanu komisija   6832 

IAC Vanagi   22256 



Rimicānu PII   37271 

Vārkavas vidusskola   70952 

 Vārkavas pamatskola 49489 

Mērķdotācija izglītībai 111881 

Veselības aprūpe   0 

Vides aizsardzība   8083 

Darba aizsardzība   0 

Sabiedriskie darbi   36260 

Sociālie pabalsti   50000 

Kredīta procenti   12240 

Kredīta atmaksa   31733 

Neparedzēti izdevumi   3890 

Speciālistu piesaiste   6833 

Ūdenssaimniecibas projekts 100149 

Attīstības programmas izstr. 4763 

Ceļš Brokovski-Dolgais bors 45866 

Ceļš Vet.iecirknis-Luterāņu b. 42541 

Brīvdabas estrādes rekonstrukc. 14932 

Rotaļu laukuma iegāde 6171 

Transferti citām 

pašvaldībām 

  

30000 

Projekts „Skola mazam un lielam” 10542 

 

Kopā 

 

1295442 

    Atlikums uz gada beigām 

 

    

    Domes priekšsēdētāja                                                                                Antra Vilcāne 

 

 

6.pielikums 

 Apstiprināts ar 

Vārkavas novada domes 

2013.gada 5.marta  lēmumu (protokols Nr.7/1 

Paskaidrojuma raksts un Vārkavas novada domespriekšsēdētājas ziņojums par 

Vārkavas novada pašvaldības 2013.gada budžetu 

Vārkavas novada pašvaldības 2013.gada budžeta sagatavošana.  

 

Vārkavas novada pašvaldības 2013.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos„Par 

pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”,kā arī 

nodokļu likumos, likumā „Par valsts budžetu”, Ministru kabineta noteikumos un citos 

normatīvajos aktos paredzētās prasības. 

 



Vārkavas novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. 

Speciālā budžeta ieņēmumus 2013.gadā veido ziedojumi un dāvinājumi. 

Kopējais iedzīvotāju skaits Vārkavas novadā pēc Iedzīvotāju reģistrā esošās 

informācijas 2013. gada janvārī 2330 - iedzīvotāji (2012.gadā – 2397). 

 Rožkalnu pagastā –799 

Upmalas pagastā –889 

Vārkavas pagastā –642 

 Vārkavas novada teritorijas kopplatība –28 788,2 ha 

Rožkalnu pagastā  -11 152,2 ha 

Upmalas pagastā-  9 796,7 ha 

Vārkavas pagastā – 7 858,3 ha 

Lielākā sociāli ekonomiskā problēma Vārkavas novadā un valstī kopumā ir 

salīdzinoši augstie bezdarba rādītāji. Bezdarba dinamika joprojām uzrāda svārstības 

un nestabilitāti ekonomiskajā situācijā dažādos Latvijas reģionos. Reģistrētā 

bezdarba līmenis valstī 2013.gada janvārī 10,9% (2012.gada attiecīgajā periodā –

11,7 ) no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita.  

 Vārkavas novadā 2012. gada decembrī – 17,1%. 

2013. gadā Vārkavas novada pašvaldība turpinās ieviest aktīvo nodarbinātības 

pasākumu „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. Aktivitātē iesaistīti 27 bezdarbnieki. 

Aktivitāte īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 

pašvaldībās”  ietvaros. Projekta norises laiks no 2012.gada 23.janvāra līdz 2014.gada 

1.jūlijam. 

 Demogrāfiskā situācija kā valstī, tā novadā joprojām saglabā negatīvu bilanci. 2012. 

gadā Vārkavas novadā piedzimuši 15 cilvēki (2011.gadā – 12), miruši – 20 cilvēki 

(2011.gadā – 29), noslēgta 4 laulības (2011.gadā – 1). 

 2013. gadā un turpmākajos trijos gados Vārkavas novada pašvaldības galvenais 

uzdevums ir budžeta iespēju robežās apmierināt iedzīvotāju sociālās vajadzības, kā arī 

nodrošināt Eiropas Savienības finansēto novada attīstības projektu līdzfinansēšanu, 

kas tiek un turpmāk tiks realizēti saskaņā ar Vārkavas novada pašvaldības attīstības 

programmu. 

Saskaņā ar  2012.gada 18.decembrī valdībā apstiprinātajiem Ministru kabineta 

Noteikumiem par garantēto minimālo ienākumu līmeni, sākot no 2013.gada 

pašvaldības pilnībā finansē Garantētā minimālā ienākuma pabalsta izmaksu  

iedzīvotājiem, un tas noteikts 35 latu apmērā. Lai mazinātu sociāli ekonomisko 

problēmu slogu iedzīvotājiem, Vārkavas novada pašvaldība 2013.gadā ir pārskatījusi 



dažādu sociālā atbalsta formu piemērošanu, t.sk. brīvpusdienu, bērna piedzimšanas 

pabalstu u.tml. 

Iedzīvotāju sociālās labklājības veicināšanā lielākais kavēklis ir darba vietu trūkums, 

kā arī zemais atalgojums. Ņemot vērā, ka minimālās algas palielināšana pēdējos 

gados valstī nav veikta, palielinās sociālā nevienlīdzība un, pieaugot patēriņa cenām, 

arī darbaspējīgo iedzīvotāju nabadzība. Lai mazinātu sociālo nevienlīdzību, 

pašvaldība 2013.gadā un turpmākajos gados centīsies līdzsvarot atalgojumu zemāk 

atalgotajām iedzīvotāju kategorijām, kas tiek algotas no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem.  

 2013.gadā Vārkavas novada pašvaldība turpinās realizēt sekojošus projektus:  

Nr.p.k. Projekta nosaukums Projekta identifikācijas Nr. 

1. Vārkavas novada attīstības programmas 

izstrāde 

Nr.1DP/1.5.3.2.0/APIA/VRAA/028 

2. Speciālistu piesaiste Vārkavas novadā Nr.1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/012 

 

3. Atpūtas kompleksa ierīkošana Vārkavā Nr.11-03-LL12-L413201-000007 

4. Vārkavas novada Vecvārkavas ciema 

ūdenssaimniecības attīstība 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/CFLA/099 

5. Ceļa Vanagi-Kļavinski 0.0-1.04 km 

rekonstrukcija 

Nr.11-03-L32100-000170 

6. Ceļa Brokavski-Dolgais Bors 0.00-1.03 

km rekonstrukcija 0.00 

Nr.11-03-L32100-000177 

7. Ceļa Vet. Iecirknis –Luterāņu baznīca 

rekonstrukcija Vārkavas novadā 

Nr.11-03-L32100-000175 

8. Brīvdabas estrādes rekonstrukcija 

Vārkavas ciemā 

 

9. Pārvietojamā rotaļu laukuma iegāde 

Vārkavas novadā  

Nr.12-03-LL12-L413201-000008 

 

2013.gadā Vārkavas novada pašvaldības uzdevums ir esošo pašvaldības iestāžu un 

struktūrvienību pilnvērtīgas darbības un sniegto pakalpojumu nodrošināšana.  

Informācija par Vārkavas novada pašvaldības  pamatbudžetu 

 1. Ieņēmumu daļa. 

Pašvaldības 2013. gada pamatbudžetā plānoti ieņēmumi 1050930 Ls apmērā, tai 

skaitā: 

- nodokļu ieņēmumi                                                                                 Ls 346422 

- nenodokļu ieņēmumi                                                                                 Ls 6920 

- transfertu ieņēmumi                                                                               Ls 684738 

- maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi                                            Ls 12850 

2. Izdevumu daļa. 

 Pašvaldības 2013. gada pamatbudžetā plānoti izdevumi Ls 1263709 apmērā, tai 

skaitā: 

- vispārējie valdības dienesti                                                                  Ls 216194 

t. sk. izdevumi neparedzētiem gadījumiem                                                Ls 4000 

- sabiedriskā kārtība un drošība                                                                Ls 11209 



- ekonomiskā darbība                                                                              Ls 371590 

- teritoriju un mājokļu apsaimniekošana                                                Ls 117071 

- atpūta, kultūra un reliģija                                                                       Ls 90713  

- izglītība                                                                                                Ls 334533 

- sociālā aizsardzība                                                                              Ls  122399 

3. Finansēšana. 

 Aizņēmumi                                                                                             Ls 80000 

Aizņēmumu atmaksas                                                                            Ls -31733 

 Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā                                              Ls 164512 

 Kopā finansēšana Ls  

Vārkavas novada domes parāds uz 2013. gada 1. janvāri Ls 257174 t. sk.Valsts kasei 

–Ls 147062. 

2013. gadā Vārkavas novada pašvaldība plāno ņemt aizņēmumus Valsts kasē 

kopsummā Ls 344000 apmērā, t. sk. 

Autobusa iegādei Ls 80000, 

Vecvārkavas ciema ūdenssaimniecības attīstībai Ls 231600  

Ceļa Vet.iecirknis-Luterāņu baznīca rekonstrukcijai Ls 32400 
 

Informācija par Vārkavas novada pašvaldības  speciālo budžetu 

 1. Ieņēmumu daļa. 

Pašvaldības 2013. gada speciālajā budžetā plānoti ieņēmumi Ls 33312,00 apmērā 

2. Izdevumu daļa. 

 Pašvaldības 2013. gada speciālajā budžetā plānoti izdevumi Ls 33312,00  apmērā, tai 

skaitā: 

- ceļu uzturēšana ziemas periodā   Ls 3500 

- grants seguma mehanizēta atjaunošana  Ls 9000 

- autoceļu kopšana     Ls 3500 

- ceļa zīmju izgatavošana    Ls 200 

- būvuzraudzība ceļiem     Ls 1650  

- tehniskais projekts ceļam Kazēri – Dzeņi  Ls 2000 

- ceļu remonts      Ls 9493,54 

- atlikums       Ls 2000 

 

Vārkavas novada domes priekšsēdētāja                                                        A.Vilcāne    

 

 

 

 

 

 

 


