PASKAIDROJUMA RAKSTS
Jēkabpils pilsētas domes 02.06.2016.saistošajiem noteikumiem Nr.19
"Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 04.02.2016.saistošajos noteikumos Nr.3
"Par Jēkabpils pilsētas budžetu 2016.gadam"
1. PAMATBUDŽETS
Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju
kodi

Grozījumi (+/-)

2

3

1

I IEŅĒMUMI - kopā

EUR

-1056685,00

Nekustamā īpašuma nodoklis

4.1.0.0.

48652,00

Ieņēmumi no dividendēm (ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas)

8.3.0.0.

17327,00

Dažādi nenodokļu ieņēmumi

12.3.0.0.

2337,00

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas

13.1.0.0.

9775,00

Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas

13.2.0.0.

10442,00

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām
personām un no budžeta nefinansētām iestādēm:

17.2.0.0.

21215,00

Zemgales Plānošanas reģiona finansējums projektam "Darini pats savu Krustpils tautas tērpu

17.2.0.0.

800,00

Zemgales Plānošanas reģiona finansējums projektam "Sēļu darba rīki "

17.2.0.0.

600,00

Zemgales plānošanas reģiona finansējums pasākuma "Lustes Jēkabpilī "organizēšanai

17.2.0.0.

2500,00

Projekts sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu "Atver sirdi Zemgalē"

17.2.0.0.

17315,00

18.6.0.0.

-1178666,00

IZM finansējums reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra darbībai
IZM finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti 01.01.201630.06.2016.

18.6.0.0.

1423,00

18.6.0.0.

3969,00

Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūras atbalsta maksājums
VKKF finansējums Vēstures muzeja projekta "Sienas gleznojumu restaurācija Krustpils pils telpā
A162" īstenošanai
Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansējums Vēstures muzeja projektam
"Krustpils pils balkona jumta un C korpusa tehniskajai izpētei"

18.6.0.0.

371,00

18.6.0.0.

1200,00

18.6.0.0.

5400,00

VKKF finansējums proj. "VIII Rudens Kamermūzikas dienas Jēkabpilī"

18.6.0.0.

2700,00

VKKF finansējums proj. "Saules gadskārtas Jēkabpilī"

18.6.0.0.

1150,00

Nodarbinātības valsts aģentūra - pagaidu sabiedriskā darbu projekta realizēšanai

18.6.0.0.

3844,00

ERAF projekts "Ķieģeļu rajona industriālās teritorijas revitalizācija" 2016.gadā netiks realizēts

18.6.0.0.

-1198723,00

19.2.0.0.

6542,00

A.Žilinska Mūzikas skola - ieņēmumi no Aknīstes novada pašvaldības par audzēkņu apmācību

19.2.0.0.

940,00

Ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītību

19.2.0.0.

4954,00

Ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par sociālajiem pakalpojumiem

19.2.0.0.

648,00

Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

21.3.0.0.

3572,00

21.4.0.0.

2119,00

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta:

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām:

II IZDEVUMI - kopā
Vispārējie valdības dienesti, t.sk.

-1168202,00
01.000

Papildus: Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumiem Jēkabpils pilsētas pašvaldībai un
tās iestādēm 2016.gadam (9 mēn.) - EUR 6000; citiem mērķiem (t.sk.no ieņēmumiem) - EUR 680

6680,00

Samazinājums: Plānotie % izdevumi par aizņēmumiem - EUR 40000
Sabiedriskā kārtība un drošība, t.sk.

-33320,00

-40000,00
03.000

8041,00

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju
kodi

Papildus: Pašvaldības policijai - precizēts finansējums automašīnas iegādei un aprīkošanai (no
VK aizņēmuma)

Grozījumi (+/-)
EUR

8041,00

Samazinājums:
Ekonomiskā darbība, t.sk.
Papildus: "Dūmu ielas, Atmodas ielas un Kadiķu ielas pārbūve, Jēkabpilī būvdarbi, būvdarbu
uzraudzība un autoruzraudzība" - EUR 151515 (t.sk. VK aizņēmums); citiem mērķiem - EUR
1357

04.000

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana, t.sk.

06.000

152872,00

Papildus: Tehniskās dokumentācijas izstrādei un grausta demontāžai Krasta ielā 7, Jēkabpilī EUR 5000; Laukuma asfaltēšanai Pils rajonā - EUR 12000; Elektroenerģijas apmaksai par ielu
apgaismojumu (elektroenerģijas maksas pieaugums sakarā ar aprēķina metodikas maiņu no
01.08.2016.) - EUR 12000; V.Strūves ielas apgaismojuma pārbūve pie TP-6407, Jēkabpilī - EUR
10000; Siltummezglu ierīkošana pašvaldības ēkā Brīvības ielā 45, Jēkabpilī - EUR 11065;
konkursa "Gaisa dārzi" rīkošanai - EUR 1945; Jēkabpils aizsargdambja videovadu un elektrības
vadu ievilkšana paralēli apskaņošanas darbiem - EUR 4800; Līdzfinansējums Krustpils Luterāņu
baznīcas fasāžu apgaismojuma izbūvei Rīgas ielā 211A, Jēkabpilī (papildus Valsts budžeta
piešķirtajiem līdzkļiem) - EUR 3917; Optisko vadu pārvilkšana Brīvības ielā - EUR 2500;
Pašvaldības īpašumu tekošajiem remontiem (t.sk.grīdas seguma remontam Brīvības ielā 45,
Jēkabpilī; Ķieģeļu ielas piebraucamā ceļa remontam; aktīvā atpūtas kalna nogāzes stiprināšanai;
kapņu remontam Dārzu un Palejas ielas krustojumā, Jēkabpilī ; Nojumju remontam Jaunajā ielā
39A, Jēkabpilī u.c.) - EUR 44575; citiem mērķiem (t.sk.noVK aizņēmuma) - EUR 8161

-1632280,00
07.000

Palielinājums: Veselības veicināšanas pasākumiem - EUR 5000; Pārcelts plānotais finansējums
no Sociālā dienesta tāmes - peldēšanas nodarbību apmeklējumam senioriem - EUR 2600
Samazinājums: Stipendiju programma medicīnas studentiem un ārstiem rezidentiem (vakants internists)
Atpūta, kultūra un reliģija, t.sk.

-1516317,00

115963,00

Samazinājums: Pārcelts plānotais finansējums uz citu iestāžu tāmēm (t.sk. Jēkabpils Valsts
ģimnāzija, Jēkabpils Sporta centrs, Vēstures muzejs u.c. dažādiem remontiem pašvaldības
īpašumos un tehniskā projekta izstrādei ES projektam) - EUR 65849; Netiks realizēts 2016.gadā
ERAF projekts "Ķieģeļu rajona industriālās teritorijas revitalizācija" - EUR 1490895; Netiks veikti
sekojoši darbi: Ēkas Brīvības ielā 118, Jēkabpilī pārbūves uzsākšana - EUR 10000; Otrā pasaules
kara memoriāla (Uzvaras parks) remonts - EUR 4500; samazināts plānotais finansējums bērnu
rotaļu laukumu labiekārtošanai - EUR 10000; tehnisko projektu izstrāde ES projektiem - EUR
41963 (darbi plānoti no VK aizņēmuma); citiem mērķiem - EUR 9073
Veselība, t.sk.

152872,00

6088,00

7600,00
-1512,00
08.000

79480,00

Papildus: Sporta centra remontdarbiem un saimnieciskiem izdevumiem (t.sk.pārcelts finansējums
no Pilsētsaimniecības departamenta tāmes) - EUR 48129; Vēstures muzeja saimnieciskiem
izdevumiem, būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai (t.sk.pārcelts finansējums no
Pilsētsaimniecības departamenta un citu iestāžu tāmēm; finansējums no pašu ieņēmumiem) - EUR
7126; finansējums no VKKF un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas projektiem EUR 8000; Kultūras Pārvaldes iestāžu saimnieciskiem izdevumiem (t.sk.pārcelts finansējums no
citu iestāžu tāmēm un finansējums no pašu ieņēmumiem) - EUR 19434; finansējums no VKKF
projektu īstenošanai - EUR 3850; tehniskā būvprojekta izstrādei Tautas namam (no VK
aizņēmuma) - EUR 20000; citiem mērķiem - EUR 6121

112660,00

Samazinājums: tehnisko projektu izstrāde ES projektiem - EUR 20000 (darbi plānoti no VK
aizņēmuma); pārcelts finansējums uz citu iestāžu tāmēm - EUR 13180

-33180,00

Izglītība, t.sk.

09.000

109090,00

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju
kodi

Papildus: Precizēts finansējums Jēkabpils 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūvei -EUR 53966
(EUR 50000 no VK aizņēmuma, EUR 3966 no pašvaldības budžeta līdzekļiem); Ekspertīzes
veikšanai būvprojektam "Ēdināšanas bloka rekonstrukcija, R.Blaumaņa ielā 27"(pārcelts
finansējums no Pilsētsaimniecības departamenta tāmes) - EUR 2360; Jēkabpils Valsts Ģimnāzijai volejbola komandas dalībai Pasaules skolu čempionātā volejbolā Serbijā - EUR 3610; IZM
finansējums reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra darbībai - EUR 1423;
Jēkabpils 3.vidusskolai - skolēna dalībai pasaules olimpiādē Pekinā - EUR 1000 un ventilācijas
filtu nomaiņai - EUR 620; Jēkabpils vakara vidusskolai - regulējamo krēslu iegādei skolotājiem EUR 627 ; IZM finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personām ar invaliditāti - EUR
3969; Žoga ierīkošanai Mākslas skolas teritorijā - EUR 6945; Precizēts finansējums
mikroautobusa iegādei Sporta skolai - EUR 7671 (no VK aizņēmuma); Precizēti līdzekļi BJC aktu
zāles kapitālajam remontam - EUR 13686; Citiem mērķiem: PII - EUR 830; skolām - EUR 5204;
interešu izgl.iest.(t.sk.pašu ieņēmumi) - EUR 6078, TITC - EUR 3844, IIAC - EUR 192

Grozījumi (+/-)
EUR

112025,00

Samazinājums : Pārcelts finansējums uz citu iestāžu tāmēm - EUR 1085; citiem mērķiem - EUR
1850
Sociālā aizsardzība, t.sk.
10.000
Papildus: Projekts sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu "Atver sirdi Zemgalē" - EUR 25972
(t.sk.priekšfinansēšana no pašvaldības budžeta) ; Citiem mērķiem - EUR 2492

25864,00

Samazinājums Pārcelts plānotais finansējums peldēšanas nodarbību apmeklējumam senioriem uz
sadaļu "Veselība"
III FINANSĒŠANA - kopā

-2600,00

-2935,00

28464,00

-111517,00

Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)

F22010000

51500,00

Saņemtie aizņēmumi

F40020010

435207,00

Precizēts finansējums automašīnu iegādei
ES Kohēzijas fonda projekta "Jēkabpils ūdenssaimniecības attīstības IV kārta" realizācijai,
ieguldot SIA "Jēkabpils ūdens" pamatkapitālā
Precizēts finansējums Dūmu ielas, Atmodas ielas un Kadiķu ielas pārbūve, Jēkabpilī būvdarbi,
būvdarbu uzraudzība un autoruzraudzība

111004,00

ERAF projekts "Ķieģeļu rajona industriālās teritorijas revitalizācija" 2016.gadā netiks realizēts

-292172,00

18151,00
548224

Precizēts finansējums Jēkabpils 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūvei
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā
Ieguldījums SIA "Jēkabpils ūdens" pamatkapitālā - ES Kohēzijas fonda projekta "Jēkabpils
ūdenssaimniecības attīstības IV kārta" realizācijai
Ieguldījums SIA "Jēkabpils siltums" pamatkapitālā - iekārtu un tehnoloģiju uzlabošanai un
atjaunošanai

50000,00
F50010000

-598224,00
-548224
-50000

2. SPECIĀLAIS BUDŽETS
Budžeta kategoriju
kodi

Grozījumi (+/-)

Rādītāju nosaukumi

1

2

3

I IEŅĒMUMI - kopā
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta:

4453,00
18.6.0.0.

II IZDEVUMI - kopā
Vides aizsardzība
Papildus: Zivju fonda finansējums - zivju resursu palielināšanai Radžu ūdenskrātuvē

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

EUR

4453,00

6200,00
05.000

6210,00
4453,00

L.Salcevičs

