DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS
Pie saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2016 „ Par Sējas novada budžetu 2016.
gadam ”.
Novada pašvaldības budžets ir izstrādāts saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” . Sējas
novada pamatbudžeta ieņēmumi 2016.gadā tiek plānoti par 0,06% lielāki kā iepriekšējā gadā.
Budžeta ieņēmumu plāns izstrādāts atbilstoši reāli prognozējumiem ieņēmumiem.
Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, valsts budžeta
transferti, pašvaldību budžeta transferti un budžeta iestāžu ieņēmumi. Iedzīvotāju ienākuma
nodokļa maksājumi novada pašvaldības budžetā ir nozīmīgākais nodokļu ieņēmumu veids,
to īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir 64.4%. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze
2015.gadā, kas tiek garantēta no valsts puses par 100% bija EUR 1 381 347. Iedzīvotāju
ienākuma nodokļa prognoze 2016.gadā – EUR 1 450 626, pieaugums 105%, pluss ieņēmumi
no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda 56 092 EUR.
Nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar likumu administrē pašvaldība. Plānotais ieņēmumu
apjoms 2016.gadam EUR 210 000, t.i., par EUR 5 000 lielāks nekā bija plānots 2015.gadā.
Nekustamā īpašuma nodoklis 2015.gadā iekasēts EUR 237 247. Novada pašvaldības budžeta
nodokļu ieņēmumos nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars ir 9.3 %.
Nenodokļu ieņēmumi novada pašvaldības budžetā plānoti EUR 10 470 apmērā.
Valsts budžeta transferti ir ieņēmumi no valsts budžeta. 2016. gadā prognozētais
ieņēmumu apjoms novada pašvaldības budžetā ir EUR 310 207, t.sk. EUR 304 367 - valsts
budžeta dotācija, EUR 5 840 – Eiropas Savienības struktūrfondu un valsts budžeta
finansējuma daļa projektu realizācijai Sējas novadā.
Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda pašvaldība 2016.gadā saņems EUR
56 092.
Pašvaldību budžetu transferti ir maksājumi, ko novada pašvaldība saņem no citām
pašvaldībām un transferta ieņēmumi starp pašvaldības dažādiem budžeta veidiem. Šie
ieņēmumi prognozēti EUR 40 000 apmērā un tos veido pašvaldību savstarpējie norēķini par
izglītības iestāžu pakalpojumiem.
Budžeta iestāžu ieņēmumu prognoze ir EUR 176 187. Lielāko šo ieņēmumu daļu – EUR
114 287 - veido maksājumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem pašvaldības
sniegtie pakalpojumi.
Sējas novada pamatbudžeta izdevumu plāns izstrādāts atbilstoši izdevumu
funkcionālajām kategorijām un atbilstoši ekonomiskai klasifikācijai. Budžeta izdevumi tiek
plānoti par 15.4% lielāki.
Budžetā lielākais izdevumu īpatsvars ir izglītībai – EUR 924 O17, vai 37,8%.
Otrā lielākā izdevumu daļa plānota ir kultūrai EUR 743 165 vai 30,4%, izdevumi saistīti ar
plānoto Lojas kultūras nama remontu.
Trešā izdevumu pozīcija pašvaldības vides un teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai –
EUR 364 149 vai 14,9%. tad seko izdevumi vispārējiem valdības dienestiem – EUR 157 393
vai 6,4%.
Sociālajai aizsardzībai izdevumi plānoti EUR 102 438 apmērā vai 4.2% kopējo izdevumu
apjoma.
Aizdevuma apmaksai plānoti EUR 58 958 vai 2.4%.
Speciālo budžetu veido autoceļu (ielu) fonda ieņēmumi EUR 100 831, dabas resursu
nodoklis EUR 85 000, un no pamatbudžeta novirzīt EUR 31 366
ceļu fonda

līdzfinansējumam. Izdevumi plānoti atbilstoši izstrādātajām ceļa fonda izmantošanas un
dabas resursu nodokļa izmantošanas programmām.
Ziedojumi un dāvinājumi tiks novirzīti atbilstoši norādītajam mērķim.
Šā gada budžeta plāns veidots, ievērojot piesardzības principu un rēķinoties ar iespējamajiem
riskiem prognozēto ieņēmumu izpildē.
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