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PASKAIDROJUMA RAKSTS KOKNESES NOVADA PAŠVALDIBAS 2021. GADA 

BUDŽETAM 

 

1. Domes priekšsēdētāja ziņojums un vispārīga informācija par ekonomisko 

situāciju pašvaldībā 

 

Kokneses novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, Daugavas labajā krastā un  

robežojas ar Pļaviņu, Aizkraukles, Ogres, Jaunjelgavas un Ērgļu novadiem.  

Kokneses novadu veido Kokneses pagasts, Bebru pagasts un Iršu pagasts. 

Šeit notiek intensīva dzīvojamās un darījumu teritorijas attīstība, bet vienlaikus 

saglabājas lauksaimniecība un lauku ainava. Kokneses novads aizņem 36028,6 ha 

zemes. 

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem (turpmāk tekstā 

PMLP) uz 2020.gada 1.jūliju, novadā deklarēti 5274 iedzīvotāji, un tas ir par 109 

iedzīvotājiem mazāk nekā 2019.gada sākumā. Iedzīvotāju skaitam ir tendence 

samazināties. Novada lielākā iedzīvotāju daļa dzīvo Kokneses pagastā – 3727, Bebru 

pagastā – 1086 un Iršu pagastā – 461. 

 

 
Avots: https://www.pmlp.gov.lv/lv/iedzivotaju-registrs 

 

Latvijā kopumā 2020.gadā salīdzinot ar situāciju 2019.gadā turpinājās 

iedzīvotāju skaita samazināšanās. 2020. gada sākumā Latvijā dzīvoja 2 083 363 

iedzīvotāju, kas ir par 12 186 iedzīvotājiem mazāk kā 2019.gada sākumā. 

Kokneses novadā, tāpat kā lielākajā Latvijas daļā, ir sieviešu skaitliskais 

pārsvars pār vīriešiem. 2020.gada 1.janvārī Kokneses novadā reģistrēti 2579 vīrieši 

jeb 49% un 2720 sievietes jeb 51%. 

Pašvaldības attīstības ziņā svarīgi raksturot iedzīvotāju sadalījumu dažādās 

vecuma grupās, izdalot iedzīvotājus darbspējas vecumā, jo tas liecina par 

nodarbinātības attīstības perspektīvām vai norāda uz darbaspēka resursu trūkumu. 

2020.gada sākumā iedzīvotāju īpatsvars līdz darbaspējas vecumam (jaunāki par 15 

gadiem) bija 772 jeb 14 %, darbaspējas vecumā (15-62 gadi) – 3429 jeb 65 %, un virs 

darbaspējas vecuma (vecāki par 62 gadiem) – 1098 jeb 21 %. Pēdējo piecu gadu laikā 

https://www.pmlp.gov.lv/lv/iedzivotaju-registrs
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nenozīmīgi ir samazinājies iedzīvotāju īpatsvars darbaspējas vecumā (par 1.1%), 

savukārt pieaudzis iedzīvotāju īpatsvars virs darbaspējas vecuma (par 0.5%). 

 

 
 Avots: https://www.pmlp.gov.lv/lv/iedzivotaju-registrs 

 

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) datiem, 

Kokneses novadā  34 % no iedzīvotājiem ir vecuma grupā no 25 līdz 49 gadiem. 

 

 

 
Avots: Reģionālās attīstības indikatoru modelis. PMLP dati 

 

Pašvaldībā turpina pieaug nodarbinātības līmenis, pieaug arī novadā reģistrēto 

uzņēmumu skaits. Palielinājies bezdarba līmenis. 

Bezdarba līmenis Kokneses novadā saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras, 

turpmāk tekstā NVA, datiem ir nedaudz palielinājies no 5,4% (uz 30.11.2019., NVA 

dati) uz 6,2 % (uz 30.11.2020., NVA dati), salīdzinoši tas ir  zemāks nekā vidēji 

Zemgales reģionā (6.9%). Reģistrētā bezdarba līmenis valstī kopumā 2020.gada 

30.novembrī ir 7.4 %. Analizējot dzimumu statistiku nodarbinātības ziņā, sieviešu 

bezdarbnieču ir vairāk – 101, savukārt vīrieši bezdarbnieki – 89. 

https://www.pmlp.gov.lv/lv/iedzivotaju-registrs
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Avots: Lursoft statistika 

 

2020.gadā  Kokneses novadā  reģistrēti 725 uzņēmumi no kuriem 414 ir ekonomiski 

aktīvi. No ekonomiski aktīvajiem uzņēmumiem 46 % ir sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību, 44 % ir zemnieku saimniecības, 4,3 % ir individuālie komersanti un 3,6 % 

ir individuālie uzņēmumi.   

 

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais 

instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un 

sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Pašvaldības 

ekonomisko attīstību un finanses ietekmē kopīgā situācija ekonomiskajā un sociālajā 

jomā valstī. 

Plānojot izdevumus 2021.gadam galvenā uzmanība tika vērsta, lai pašvaldības 

teritorijā uzlabotu iedzīvotāju labklājību un dzīves līmeni, veicinātu uzņēmējdarbības 

attīstību, sakārtotu satiksmes infrastruktūru, atbalstītu tūrisma aktivitātes un tūrisma 

infrastruktūras sakārtošanu, tādējādi sekmējot kopēju novada teritorijas izaugsmi un 

novada attīstības programmas un investīciju plāna īstenošanu. 

Lielākās investīcijas turpmākajā gadā tiks ieguldītas novada ielu  un 

uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras sakārtošanā, kultūrvēsturisko objektu 

pārbūvē un pašvaldības ēku un objektu atjaunošanā, tūristiem un novada 

apmeklētājiem paredzētas infrastruktūras sakārtošanā.  

Tūrisma uzņēmējdarbības jomā realizēsim projektus “Senā tirdzniecības ceļa “No 

varjagiem uz grieķiem” iedzīvināšana mūsdienīgā un ilgtspējīgā tūrisma produktā” un 

‘Living  Rivers”.  Lai veicinātu veselības un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūciju 

darbības attīstību, plānots izveidot ”Multifunkcionālo sociālo pakalpojumu centru”.  

Izglītības jomā - Zaļās klases izveidepie  I.Gaiša Kokneses vidusskolas un Sporta 

zāles remonts. 

2021.gada budžeta prioritātes: 

1) Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas 

realizācija; 

2) Atbalsts uzņēmējdarbībai; 
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3) Sociālā palīdzība; 

4) Izglītība. 

Domes priekšsēdētājs                                                     Dainis Vingris  

 

2.Budžeta investīciju un vienreizējo izdevumu sasaite ar  Kokneses novada 

attīstības programmu 2020. - 2026. gadam 

Attīstības plānošanas kontekstā pašvaldības budžeta mērķis ir sadalīt 

prognozētos pieejamos finanšu līdzekļus attiecīgajā periodā pašvaldības funkciju un 

uzdevumu izpildei un attīstībai atbilstoši pašvaldības attīstības plānošanas 

dokumentos noteiktajām prioritātēm, rīcības virzieniem, uzdevumiem, rīcības plānam 

un investīciju plānam, lai sasniegtu šajos dokumentos minētos mērķus un demonstrētu 

finanšu izlietojumu programmas ieviešanas kontekstā.  

Nosaukums Euro 

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE - KOPIENAS UN VIDES VIETRADE 1080477 

Finansējuma avots-Projektu finansējums  
VTP 3, RV 3.4., U 3.4.1. Projekts Latvijas-Baltkrievijas-Lietuvas pārrobežu 
projekts "No Varjagiem līdz Grieķiem" 

775626 

VTP 3, RV 3.4., U 3.4.1. LAT- LIT projekts "Living Rivers" 304851 

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE-KVALITATĪVA DZĪVES TELPA UN VIEDA 
PĀRVALDE 

209492 

Finansējuma avots-Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un maksas 
pakalpojumi 

 

VTP 1, RV 1.1., U 1.1.1. Sporta halles remonts 80000 

VTP 1, RV 1.1., U.1.1.1. Iršu pagastā Magazīnas ēkas ekspertīze, 
pētījums par kultūras vērtībām 

9492 

VTP 1, RV 1.1, U 1.1.2. Zaļās klases izveide I.Gaiša Kokneses 
vidusskolā 

120000 

VTP 1, RV 1.3., U 1.3.2. Multifunkcionālā sociālo pakalpojumu centra 
izveide (budžeta tiks iekļauts pēc iepirkuma veikšanas un aizņēmuma 
saņemšanas) 
 

Līdz 400 000 
no 
aizņēmuma 

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTE – EFEKTĪVA UZŅĒMĒJDARBĪBA UN 
KOMUNIKĀCIJS 

205616 

Finansējuma avots-Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem un maksas 
pakalpojumi 

 

VTP 2, RV 2.1., U.2.1.1. Ceļu remonti 1905. gada , L. Laicena , Meža ielās  205616 

*tabulā vienreizējie izdevumi un investīcijas, kas lielākas par 3000 euro. 

 

 

 

3.Budžets 

 

Pašvaldību budžetu mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms tām 

nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu 

izpildei periodā, kuram šie līdzekļi ir paredzēti. 
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Pašvaldību budžetos ir ieņēmumu daļa, izdevumu daļa un finansēšanas daļa. 

Pašvaldības savus budžetus izstrādā atbilstoši budžeta ieņēmumu, izdevumu un 

finansēšanas klasifikācijai, kuru nosaka Ministru kabinets. 

Gadskārtējais pašvaldības budžets ietver:  

1) skaitlisku informāciju par budžeta ieņēmumiem atbilstoši budžeta ieņēmumu 

klasifikācijai;  

2) datus par iepriekšējā saimnieciskā gada budžeta līdzekļu atlikumu, kā arī datus 

par budžeta deficīta finansēšanu  

3) katrai izdevumu kategorijai iedalīto līdzekļu apjomu atbilstoši Ministru kabineta 

noteiktajai budžeta izdevumu klasifikācijai;  

4) informāciju par visām pašvaldības saistībām un sniegtajiem galvojumiem; 

Kokneses novada pašvaldības budžets 2021.gadam ir sastādīts pamatojoties 

uz likumu „Par  valsts budžetu 2021.gadam un ievērojot LR likumu „Par 

pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem” „Par budžetu un finanšu vadību”. 

Sastādot 2021. gada budžeta projektu, pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada 

attīstības prioritātēm, saskaņojot ar visām pagasta pārvaldēm un iestādēm, un 

nodrošinot budžeta sabalansētību. Tas savā būtībā ir dokuments, kurš atspoguļo 

pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē. 

2021gada budžeta prioritātes atbilstoši Kokneses novada attīstības vidēja termiņa 

prioritātēm: 
      1) Kopienas un vides vietrade  

2) Kvalitatīva dzīves telpa un vieda pārvalde  

   

3.1. BUDŽETS. 

Saistībā ar Administratīvi teritoriālo reformu vidēja termiņa budžets 2021. Gadā 

netiek prognozēts 

3.1.1. 2021. gada Pamatbudžets kopsavilkums 
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3.1.2. Kopsavilkums pa budžeta klasifikācijas kategorijām 

ieņēmumu un izdevumu daļā un informācija par to, kāds līdzekļu apjoms 

paredzēts izdevumiem katrā budžeta klasifikācijas kategorijā. 
3.1.3.1. IEŅĒMUMI. 

 
 

 

Kokneses novada konsolidētā budžeta ieņēmumi 2021.gadā plānoti   

9 051 973 euro apmērā, kas ir par 667 829 euro vairāk kā bija plānots uz 2020. gada 

sākumu. Lielās ieņēmumu svārstības kopsumā ir saistītas ar dažadā apmēra 

finansējumiem projektu realizācijai. 

 
                                  

 

1.Nodokļu 
ieņēmumi

33.9%

2.Nenodokļu 
ieņēmumi

0.1

3.Maksas 
pakalpojumi 

8.9%
4.Pašvaldību budžeta 

transferti
2.9%

5.Valsts 
budžeta 

transferti
54.1%

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra
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Nodokļu ieņēmumi. Nodokļu ieņēmumi ir lielākais budžeta ieņēmumu 

avots. 2021.gadā tie plānoti  3 067 993  euro apmērā un tie ir par 373 679 euro  jeb 

11 % mazāk kā bija plānots uz 2020. gada sākumu. Nodokļu ieņēmumi sastāda 

33.9% no kopējiem plānotajiem ieņēmumiem.  

Ieņēmumi pēc finanšu izlīdzināšanas uz 1 iedzīvotāju salīdzinot ar 2020. 

gadu samazinājušies par 4%. 2020. gadā tie ir 788 euro uz 1 iedzīvotāju (2020. gadā 

825 euro). Iepriekšējā gadā pieaugums bija 8.0%, 

              
 

 

Nenodokļu ieņēmumi. Nenodokļu ieņēmumu īpatsvars pašvaldības budžetā 

ir 0.1 % jeb 12 619 euro. Nenodokļu ieņēmumus sastāda procenti par kontu 

atlikumiem, pašvaldības budžetā ieskaitītās nodevas, soda naudas un ieņēmumi no 

pašvaldības mantas realizācijas.  

Valsts budžeta transferti. Valsts budžeta transferti veido otru ievērojamāko 

kopējo ieņēmumu daļu pēc nodokļu ieņēmumiem. 2021.gadā prognozētais 

mērķdotāciju apjoms noteiktam mērķim ir 4 899 301 euro (2020. gadā 385 

7717euro)  jeb 54.1 % no kopējiem ieņēmumiem. Tajā skaitā: 

 

Izglītības iestādēm (pedagogu atlīdzība, brīvpusdienas, mācību līdzekļi) 2575675 

Mērķdotācija projektiem un noteiktiem mērķiem 1036149 

Autoceļu uzturēšanai 150951 

Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda Valsts budžeta 

dotācija 1124205 

  

  

 Pašvaldību budžetu transferti. Šie ir maksājumi, kurus novada pašvaldība 

saņem no citām pašvaldībām, šajā gadā to plānotais apjoms ir 262 421  euro  jeb 

2.9% no kopējiem ieņēmumiem un tos veido pašvaldību savstarpējie norēķini par 

izglītības un sociālo iestāžu pakalpojumiem un  finansējums Kokneses apvienotās 

būvvaldes uzturēšanai . 

Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis

91%

Nekustamā 
īpašuma 

nodoklis par 
zemi
9%

Nodokļu ieņēmumi 
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Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi plānoti 809 639euro apmērā 

jeb 8.9 % no kopējiem ieņēmumiem. Lielākie pašu ieņēmumi ir maksa par 

komunālajiem pakalpojumiem 180 680 euro , ieņēmumi par personu uzturēšanos 

sociālās aprūpes iestādēs 323 739euro, PA Kokneses sporta centra ieņēmumi 120 

000 eiro , Kokneses sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas ieņēmumi 48 030 eiro.. 

Pārējos ieņēmumus sastāda vecāku maksas izglītības iestādēm un ieņēmumi no 

kultūras pasākumiem un citi maksas pakalpojumi. 

 

 

3.1.3.2. IZDEVUMI. 

Izdevumi sastāda 1 000 8473 euro (bez finansēšanas daļas izdevumiem 

aizņemuma pamatsummas atmaksai). Papildus ir  finansēšanas daļas izdevumi 

tekošo ikgadējo aizņēmumu atmaksai 308 930 euro  
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Tāpat kā iepriekšējos gados vislielākais izdevumu īpatsvars pēc funkcionālās 

kategorijas 45 % ir izglītībai. 2021. gadā ir palielinajies ekonomiskās darbības 

īpatsvars. Tas ir saistīts ar 2 tūrisma projektu realizāciju. 

 

Vispārējie 
valdības 
dienesti 

11%

Sabiedriskā 
kārtība un drošība 

0.5%

Ekonomiskā 
darbība

15%

Vides aizsardzība
1%

Pašvaldības 
teritoriju un 

mājokļu 
apsaimniekošana

9%

Atpūta, kultūra un 
reliģija

9%

Izglītība 
45%

Sociālā 
aizsardzība 

11%

Budžeta izevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām 2021. gadā
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Vispārējo valdības dienestu izdevumos, kas sastāda  1 067 257 euro 

 ( 11 % no kopējiem izdevumiem) ir ietverti arī līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 

(rezerves fonds)  80 000 euro , savstarpējie norēķini par  pakalpojumiem  no citām 

pašvaldībām 105 528 euro.  

Sabiedriskajai kārtībai plānotie izdevumi  461 52 euro apmērā (0.5% no 

kopējiem izdevumiem) ir paredzēti pašvaldības policijas uzturēšanai.  

Ekonomiskās darbības izdevumi ir 1 492 107 euro apmērā (15 % no 

kopējiem izdevumiem)  , no kuriem  Iršu pagasta apkurei 91 835 euro, Sabiedrisko 

attiecību un tūrisma nodaļa  141 925 euro, Kokneses apvienotā būvvalde 74 599 

euro,  ES līdzfinasētiem projektiem 1 080 477 un autoceļu uzturēšanai no 

mērķdotācijas 102 951 eiro. 

Vides aizsardzības izdevumi 132 004 euro apmērā (1%) plānoti notekūdeņu 

apsaimniekošanai Bebru un Iršu pagasta pārvaldēs , autoceļu uzturēšanai no 

mērķdotācijas 48 000 euro un vides stāvokļa uzlabošanai no dabasresursa nodokļa 

40163 euro. 

Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana plānoti 850 245 euro 

(8 % no kopējiem izdevumiem). Tai skaitā 205616 euro Kokneses ciema ielu 

remontiem. Pārējais finasējums ir novada teritorijas, ūdensaimniecības un dzīvokļu 

saimniecības uzturēšanai. 

Atpūtas un kultūras izdevumiem plānoti 793 746 euro ( 8 % no kopējiem 

izdevumiem). Tajā skaitā sportam 402 973euro (51 % no atpūtas un kultūras 

izdevumiem). Kultūrai 390 773 euro (49 % no atpūtas un kultūras izdevumiem).  

Izglītībai, kas ir lielākā izdevumu sadaļa, ir plānoti 4 538 024 euro jeb 45 %. 

Tai skaitā mērķdotācijas izglītības iestādēm 2 575 675 euro . Kokneses novada 

pašvaldības  budžetā iekļautas  8 izglītības iestādes: 2 pirmskolas izglītības iestādes, 

3 vispārējās izglītības iestādes, 1 speciālā internātskola-attīstības centrs un 1 

mūzikas skola. 

Atpūta, kultūra un 
reliģija; €150

Ekonomiskā 
darbība; €282

Izglītība; €856
Pašvaldības 

teritoriju 
apsaimniekošana; 

€160

Sabiedriskā 
kārtība un 
drošība; €9

Sociālā 
aizsardzība; 

€205

Vides aizsardzība; 
€25

Vispārējie valdības 
dienesti; €201

Izdevumi pa funkcijām euro uz 1 
iedzīvotāju
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Sociālajai aizsardzībai plānoti 1 088 938 euro ( 11 % no kopējiem 

izdevumiem). Tai skaitā pabalstiem kopā plānoti 249560 euro, kas ir par 55617 eiro 

vairāk kā uz 2020. gada sākumu plānotais.  

Savstarpējiem norēķiniem ar sociālajām iestādēm citos novados plānoti 37 

800 euro.  

 
 

 

1_Atlīdzība
2_Preces un
pakalpojumi

7_Transferti
uzturēšanas

5_Pamatkapi
tāla

veidošana

4_Aizņēmum
u % samaksa

3_Sociālie
pabalsti,
dotācijas

9.
Aizņēmumu
pamatsumm
as atmaksa

 2016 4916132 1755642 136556 754165 2707 238201 254077

 2017 5043254 1663910 143812 2188776 368 212789 266552

  2018 4889305 1763954 314429 1216228 114 262781 348684

 2019 5186759 2133960 234659 664260 57 232395 298304

 2020 plāns 5749850 2279175 218593 599989 298119 316119

2021. plāns 5894852 2151167 144328 1470930 29564 317632 308930
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3.1.4. Parādu un galvojumu finasiālās saistības 
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Kopā Kokneses pašvaldībai ir parādsaistības par 35 aizņēmumiem. Atlikusī 

neatmaksātā pamatsumma ir 3253507.57 euro. 2021 gadā plānots atmaksāt 945261 

euro aizņēmumu pamatsummas. Tai skaitā tekošo aizņēmumu atmaksa  308930 eiro 

(bez aizņēmumu atmaksas tekošiem aizņēmumiem, kuri tiks atmaksāti no projektu 

finansējuma). 

Kopā finansiālās saistības par galvojumiem ir 392600 euro. Tai skaitā 352 euro par 

studējošo kredītiem, 14744 euro par SIA Vidusdaugavas SPAAO aizņēmumu, 324934 

euro par SIA “Kokneses komunālie pakalpojumi aizņēmumu.  Līdz šim visi galvotie 

aizņēmumi ir atmaksāti saskaņā ar līgumiem un pašvaldībai nav radījuši izdevumus. 

Kopējais saistību apjoms no pamatbudžeta ieņēmumiem (bez mērķdotācijām izglītībai 

un projektiem) 2021. gadā  sastāda 7.42%, kas ir nosacīti zems procents un ir 

pieļaujamo 20% robežās. 

 

 

 

 

Sēdes  vadītājs, 

domes priekšsēdētājs    ( personiskais paraksts)     21.12.2020                    D.Vingris 

 

 


