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2018.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2018/1
„Salas novada pašvaldības 2018.gada budžets”

Ziņojums par Salas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam,
pašvaldības ekonomisko un sociālo situāciju,
pašvaldības izdevumiem 2018.gadā
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas kalpo kā instruments
pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību
sabalansēšanai un pašvaldības administratīvās teritorijas ilgtspējīgai attīstībai.
Salas novada pašvaldības budžeta izdevumu ir sabalansēti ar ieņēmumiem. Sagatavot
budžetu tiek ņemti vērā valstī apstiprinātie normatīvie akti, piemēram, par minimālas algas
palielināšanu. No šā gada 1.janvāra minimālā alga visiem strādājošajiem tiek palielināta par 50
eiro. Lai turpmāk nodrošinātu pašvaldībā izveidotās atlīdzības sistēmas loģisku un samērīgu
funkcionēšanu arī pērējiem pašvaldības darbiniekiem, kuri strādā pilnu darba slodzi tiek noteikts
50 eiro algas pieaugums.
2018.gada Salas novada pašvaldības budžeta līdzekļi tiks ieguldīti vairāku nozīmīgu
projektu īstenošanā. Kā ik gadu, būtiska uzmanība tiks pievērsta izglītības jautājumu risināšanai,
ievērojamu pašvaldības finansējuma daļu novirzot izglītības iestādēm, kā arī atpūtas, kultūras un
sporta iespēju dažādošanai, pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, sociālajai
aizsardzībai un pārvaldības nodrošināšanai.
Salas novada pašvaldībā tiek ievērots princips par līdzsvarotu novada attīstību. Tāpēc
sastādot pašvaldības pamatbudžetu vienmēr vērā tiek ņemti pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību finansējuma pieprasījumi, bet, ņemot vērā ierobežoto finanšu resursu pieejamību
iestāžu finansējuma pieprasījumi tiek apmierināti prioritārā secībā. Arī šogad tiek turpināts
uzlabot iestāžu materiāli tehnisko bāzi. Lielākie remontdarbi paredzēti Biržu pamatskolā, kur
notiks ietvju bruģēšana skolas priekšā un mazās skolas ēkas fasādes atjaunošana, virtuves
kosmētiskais remonts. Pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte” tiek plānota koridora ārsienas
siltināšana un guļamistabu remonts grupās „Taurenīši”, „Kamenītes” un „Pūcītes”, kā arī jaunu
gultu, matraču un spilvenu iegāde iepriekš minētajām grupām, Salas kultūras namā paredzēts
veikt kosmētisko remontu un iekārtot aktieru istabas, Zvejnieklīcī plānots atjaunot šūpoles un
bērnu laukumu un citi remontdarbi.
Gatavojoties Latvijas Valsts 100 dzimšanas dienai Biržos, netālu no brīvības cīņu vietām,
iecerēts atklāt piemiņas plāksni - stēlu Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem, kas dzimuši Salas
novadā.
Arī šogad pašvaldība finansiāli atbalstīs biedrības „SKN Sports” rallijkrosa trasē
„Baroni” organizēto sacensību posmu „Latvijas rallijkrosa čempionāts 2018”, turpinās apmaksāt
Salas vidusskolas un Biržu pamatskolas skolēnu peldētprasmi un B kategorijas autovadītāju
apliecības iegūšanu Salas vidusskolā, kā arī paredzēts turpināt finansēt trūcīgo bērnu darbu
vasarā.
2018.gadā paredzēts izstrādāt jaunu Salas novada teritorijas plānojumu, jo spēkā esošais
plānojums sastāv no Salas pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019.gadam un Sēlpils pagasta
teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam.
2018.gadā Salas novada administratīvajā teritorijā tiek plānoti realizēt vairāki Eiropas
Sociālā fonda projekti, piemēram, ESF projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi Salas novadā” ietvaros tiks organizētas radoši izglītojošās dienas
nometnes mērķa grupas bērniem Salā un Biržos, kā arī dažādas izglītojošas lekcijas mērķa grupai
un vietējai sabiedrībai Salā, Biržos un Sēlijā. 2018.gadā pašvaldība piedalīsies kopīgos Zemgales
Plānošanas reģiona un Valsts projektos. Piemēram, „Atver sirdi Zemgalē”, „Mazaizsargāto
grupu integrācijas iespējas”, kā arī tiks iesniegti vairāki projekti, lai saņemtu Lauku atbalsta

dienesta finansējumu dažādu ieceru realizēšanā novada teritorijā. ELFLA projekta ietvaros
notiks Salas novada grants ceļu pārbūve Mežmaļi - Dekšņi un Kaijas - Pūķupīte.
Salas novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālo
budžetu veido dabas resursu nodokļa ieņēmumi un mērķdotācija pašvaldības autoceļu (ielu)
fondam. Mērķdotācija pašvaldības ceļiem un ielām tiks izlietota saskaņā ar vidējā termiņa
programmu 2018.gadam.
Salas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2018.gadā plānoti 4’031’510 eiro
apmērā, budžeta līdzekļu atlikums 2018.gada sākumā 195’973 eiro. Kopā finanšu resursi
izdevumu segšanai sastāda 4’227’483 eiro. Salas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi
ietver nodokļu ieņēmumus (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis),
nenodokļu ieņēmumus (ieņēmumi no īpašuma, pašvaldības nodevas un naudas sodi u.c.),
budžeta iestāžu ieņēmumus (ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi), valsts budžeta transfertus (mērķdotācijas un dotācijas pašvaldības
budžetam, finansējums ES fondu projektu īstenošanai) un pašvaldību budžetu transfertus
(ieņēmumi par izglītības un sociālo funkciju nodrošināšanu). Lielāko pamatbudžeta ieņēmumu
daļu sastāda iedzīvotāju ienākuma nodoklis 44%, saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas sastāda
22%, savukārt nekustamā īpašuma nodoklis 4%.
Salas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 4’227’483 eiro apmērā.
Lielākais finansējums 44.5% no pašvaldības budžeta tiks izlietots izglītībai, Sociālajai
aizsardzībai 17.7% un kultūrai 12.8%, savukārt 3.9% tiks izlietoti vides aizsardzībai u.c.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši ieņēmumu
avotiem, budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, ir redzama Salas novada domes saistošo
noteikumu „Salas novada pašvaldības 2018.gada budžets” 1.,2. un 3.pielikumā, bet
pamatbudžeta ieņēmumu struktūra un izdevumu struktūra pa funkcijām redzama 4.pielikumā.
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