Paskaidrojums par apvienoto Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune:
Konsolidētais jaunizveidotā Jelgavas novada budžets top brīdī, kad nupat administratīvi
teritoriālās reformas rezultātā tapis jauns novads un abu līdzšinējo novadu gan plānotie izdevumi,
projektu ieceres, finansiālās saistības kļūst par kopīgu atbildību. Tā ir tehniska un matemātiska
kopīgo resursu savienošana. Līdz pat šī gada beigām iestādes un struktūras vēl saimniekos un savas
ieceres īstenos saskaņā ar gada sākumā savā pašvaldībā apstiprināto budžetu un finanšu līdzekļiem,
taču projektu saistības, iniciētie iepirkumi un centrālās izdevumu pozīcijas jau tiek kalkulētas no
“kopīga maka”. Apvienotais budžets iekļauj sevī arī gana daudz grozījumus gada sākumā
apstiprinātajos pašvaldību budžetos, jo gan rīcības un izdevumu kopums COVID pandēmijas
ietvaros, gan iniciētās abu pašvaldību projektu ieceres programmā COVID seku mazināšanai
nevarēja tikt paredzētas iepriekš. Tas attiecas gan uz atlīdzību pedagogiem un atbalsta personālam
par papildu slodzi attālinātā mācību procesa nodrošināšanai, gan papildus finansējumu sociālajos
aprūpes un rehabilitācijas centros strādājošajiem.
Jāatzīst, - Jelgavas novada pašvaldība līdz šim spējusi būt “labās prakses” pašvaldība, kas Valsts
kontroles ieskatā budžeta plānošanā ievēro izdevumu sasaisti ar rīcības virzieniem, - tas ir būtisks
nosacījums, paredzot darbu pie nākamā gada budžeta plānošanas, kas nebūt nebūs viegls process
reorganizētajām iestādēm. Tas, kas ir būtiski saistībā ar reorganizāciju, arī pie kopīga budžeta
izstrādes plānošanā svarīgi grāmatvedības ietvaros turpināt izdevumu aprēķinus atainot arī pēc
ģeogrāfiskā principa – tas nozīmē, lai varētu sekot līdz ne tikai katrā pagastā paredzētajām
investīcijām, bet pragmatiski vērot arī klāt pienākušās teritorijas – Ozolnieku, Salgales, Cenu
pagastu finanšu saistību grozu pret kopējo līdzšinējo novada saistību apmēru.
Ar atbildību par abu līdzšinējo domju lēmumiem konkrētu projektu iecerēs – pašvaldība atbildīgi
budžetā iekļāvusi arī līdzfinansējuma daļu tiem projektiem, kam uzraugošās institūcijas vilcinās
sniegt izvērtējumu un finanšu atbalstu – gan tilta pār Vircavas upi izbūvei, gan sporta kluba
pārbūvei Kalnciemā, gan Elejas vidusskolas teritorijas labiekārtošanai, Staļģenes vidusskolas
teritorijas labiekārtošana un sporta laukuma labiekārtošanai pie Staļģenes vidusskolas. Tajā pat
laikā jāatzīst, ka līdzšinējās Ozolnieku novada domes pēdējie aktuālie projekti, kam valsts
aizņēmuma daļa atbalstīta un varētu tikt aizsākta īstenošana, apjomīgi sadārdzinās pašvaldības
līdzfinansējumu, jo būvniecības izmaksas strauji kāpj un valsts līmenī jau tiek debatēts par
tuvākajos gados gaidāmo būvniecības sektora uzkaršanu. Domei, plānojot kopīgās novada
vajadzības, nāksies ļoti nopietni izšķirties, vai visi pieteiktie projekti finansiāli būs īstenojami, tieši
ņemot vērā izmaksu sadārdzinājumu, kas guls kā pašvaldības līdzfinansējuma daļa. Starp tiem var
minēt gan Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Ānes un Teteles ciemu savrupmāju
rajonā, Ozolnieku VSK Sporta skolas sporta spēļu laukumu atjaunošana, Ozolnieku VSK sporta
zāles remontu, Sporta skolas sporta spēļu laukumu izbūvi un ēkas jumta remontu - domei - jau
kopīgā novada budžeta plānošanas kontekstā, būs nepieciešami ļoti pārdomāti lēmumi.
Pašreizējais konsolidētais budžets vēl neietver reorganizācijas izmaksas – visticamāk nākamā gada
beigās pašvaldība varēs pamatot visu izdevumu kopumu novadu apvienošanas procesam, taču jau
tagad skaidrs, ka ekonomija būs grūti atrodama.
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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. Jelgavas novada pašvaldības apvienotais
budžets 2021. gadam izstrādāts, pamatojoties uz “Likumu par budžetu un finanšu vadību”, likumu
„Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par pašvaldībām”, likumu „Par valsts budžetu 2021.gadam”,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 18.punktu, kā arī Ministru
kabineta noteikumos un citos spēkā esošajos likumdošanas aktos paredzētās prasības.
Jelgavas novada pašvaldības apvienotais budžets ietver:
➢ Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā iekļauto bijušo Jelgavas
novada pašvaldības (http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/budzets/jelgavas-novadapasvaldibas-budzets/)
un
Ozolnieku
novada
pašvaldības
budžetus
(http://ozolnieki.lv/parvalde/pasvaldiba/budzets). Budžeti apvienoti, saskaitot bijušo vietējo
pašvaldību plānotos budžeta ieņēmumus un izdevumus pa valdības funkcionālajām
kategorijām un budžeta klasifikācijas kodiem.
➢ Apvienotais budžeta kopsavilkums ietver bijušā Ozolnieku novada pašvaldības
veiktos budžeta grozījumus, kas apstiprināti 2021.gada 21.jūnijā ar Domes sēdes lēmumu
Nr.1, protokols Nr.16 un Jelgavas novada pašvaldības sagatavotos budžeta grozījumus,
pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības budžeta izpildi uz 2021.gada 30.jūniju,
pašvaldības Iepirkumu nodaļas veiktajām iepirkumu procedūrām un noslēgtajiem līgumiem,
pašvaldības iestāžu plānoto un īstenoto darbu izvērtējumu, pārskatot veicamo darbu
prioritātes, un iesniegtajiem budžeta grozījumiem gan ieņēmumos, gan izdevumos, kā arī
iesniegto ES struktūrfondu projektu apstiprināšanu, budžeta investīciju projektu īstenošanai
un administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvo izdevumu
segšanai:
1. Precizēti pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi,
transferti un saņemtie ieņēmumi dažādu projektu/ aktivitāšu īstenošanai;
2. Precizēti pamatbudžeta izdevumi pēc valdības funkcionālajām kategorijām un
ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
3. Precizēta informācija par kārtējā saimnieciskajā gadā plānoto pašvaldības saistību un
sniegto galvojumu apjomu;
4. Precizēti saņemto ziedojumu ieņēmumi un izdevumi.
Informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem pēc budžeta klasifikācijas norādīta
Jelgavas novada domes saistošo noteikumu „Par Jelgavas novada pašvaldības apvienoto budžetu
2021.gadam” 1. un 2.pielikumā.
Jelgavas novada konsolidētā apvienotā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2021. gadā
prognozēts 47 751 479 euro apmērā, izdevumu kopējais apjoms – 61 032 374 euro apmērā.
Ieņēmumi 2020. gadā plānoti 47 751 479 euro apjomā, tajā skaitā pamatbudžeta ieņēmumi
– 47 750 835 euro un ziedojumu budžeta ieņēmumi – 644 euro apmērā.
Izdevumi 2021. gadā plānoti 61 032 374 euro apjomā, tajā skaitā pamatbudžeta izdevumi
– 61 002 644 euro un ziedojumu budžeta izdevumi – 29 730 euro.
Informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem pēc budžeta klasifikācijas ir norādīta
Jelgavas novada domes saistošo noteikumu „Par Jelgavas novada pašvaldības apvienoto budžetu
2021.gadam” 1.(lapā: 1_pielikums_2021_Apvienotais_PB) un 2.pielikumā.
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Jelgavas novada pašvaldības konsolidētā apvienotā budžeta izdevumu pārsniegumu pār
ieņēmumiem – 13 280 895 euro un aizņēmumu pamatsummas – 2 628 365 euro atmaksu
2021.gadā ir paredzēts segt no budžeta līdzekļu atlikuma gada sākumā – 7 896 444 euro un
aizņēmuma no Valsts kases – 8 755 774 euro apmērā, kā arī saglabāt naudas līdzekļu atlikumus
gada beigās 734 569 euro apmērā.

Pamatbudžets
Ieņēmumi

Klasifikācijas
kods

Jelgavas novada pašvaldības apvienotā pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 47 750 835 euro
apmērā, tajā skaitā bijušā Jelgavas novada pašvaldības 32 088 986 euro apmērā un Ozolnieku
novada pašvaldības 15 661 849 euro apmērā plānotie ieņēmumi, jeb 99,999% no kopējiem budžeta
ieņēmumiem. Pašvaldības ieņēmumu sadalījumu pa ieņēmumu veidiem 2021.gadam tabulā un
1.attēlā.
Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta pa ieņēmumu veidiem

2021.gada plāns

Īpatsvars % no
kopējā 2021.gada
plāna

23 442 903

49,1

19 188 311

40,2

t.sk.Nekustamā īpašuma nodoklis

3 961 592

8,3

t.sk.Dabas resursu nodoklis

293 000

0,6

2 785 765

5,8

3.0.

Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

2 448 217

5,1

4.0.

Ārvalstu finanšu palīdzība

84 820

0,2

5.0.

Transferti

18 989 130

39,8

Kopā

47 750 835

100

1.0.

Nodokļu ieņēmumi
t.sk.Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

2.0.
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Pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvars % no kopējā 2021.gada plāna, EUR

Transferti;
18 989 130; 40%

Ārvalstu finanšu
palīdzība; 84 820;
0%

Nodokļu ieņēmumi;
23 442 903; 49%
Maksas
pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi;
2 448 217; 5%

Nenodokļu
ieņēmumi;
2 785 765; 6%

1.attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu īpatsvars % no kopējā 2021.gada plāna

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, Jelgavas novada pašvaldības budžeta veikto
grozījumu rezultātā, palielināti 588 287 euro apmērā atbilstoši saņemtajiem un plānotajiem
ieņēmumiem:
• pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;
• plānojot 2021.gada budžetu tika piesardzīgi plānoti ieņēmumi saistībā uz COVID-19
pandēmijas izraisītās ekonomiskās ietekmes prognozējamajiem ieņēmumiem, līdz ar to
precizēti saņemtie ieņēmumi pēc faktiskās izpildes;
• Finansējuma saņemšana ES struktūrfondu projektu plānoto aktivitāšu nodrošināšanai.
Pašvaldības apvienotā pamatbudžeta ieņēmumus un grozījumus skatīt saistošo noteikumu
„Par Jelgavas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021.gadam” 1.pielikumā (attiecīgās lapās:
1_pielikums_2021_Apvienotais_PB; 1_pielikums_2021_JNP; 1_pielikums_2021_Ozolnieki) un
paskaidrojumu dokumentā Paskaidrojums_budzeta_grozijumiem_JNP (lapa Ieņēmumi).

Izdevumi
Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju
nodrošināšanai – izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, tajā skaitā pašvaldības izglītības,
kultūras un sporta iestāžu, sociālās aizsardzības iestāžu, sabiedriskās kārtības un drošības iestāžu
un pagastu pārvalžu un centrālās administrācijas uzturēšanai, novada izglītības, sporta un kultūras
pasākumu finansēšanai, novada infrastruktūras uzturēšanai, investīciju finansēšanai, vides
aizsardzības, meliorācijas sistēmu uzturēšanas un atkritumu apsaimniekošanas pasākumiem,
pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem, dotācijām iedzīvotājiem, atbalstam biedrībām un
nodibinājumiem, kā arī citiem izdevumiem, kas atbilstoši budžeta funkcionālajām un
ekonomiskajām kategorijām plānoti Jelgavas novada domes saistošo noteikumu „ Par Jelgavas
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novada
pašvaldības
apvienoto
budžetu
2021.gadam”
1.pielikumā
(lapā:
1_pielikums_2021_Apvienotais_PB).
Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 61 002 644 euro apmērā, tajā
skaitā bijušā Jelgavas novada pašvaldības 37 550 030 euro apmērā un Ozolnieku novada
pašvaldības 23 452 614 euro apmērā plānotie izdevumi, jeb 99,95% no kopējiem budžeta
izdevumiem.
Pašvaldības izdevumu sadalījumu atbilstoši budžeta funkcionālajām kategorijām un
izdevumu veidiem 2021.gadam skatīt tabulās un 2.un 3.attēlos.

Klasifikācijas
kods

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

2021.plāns

Īpatsvars %
no kopējā
2021.gada
plāna

3 546 430

5,8

953 197

1,6

4 767 847

7,8

596 818

1,0

01.000

Vispārējie valdības dienesti

03.000

Sabiedriskā kārtība un drošība

04.000

Ekonomiskā darbība

05.000

Vides aizsardzība

06.000

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

11 261 958

18,5

08.000

Atpūta, kultūra un sports

6 058 723

9,9

09.000

Izglītība

26 766 259

43,9

10.000

Sociālā aizsardzība

7 051 412

11,6

61 002 644

100,0

Pavisam kopā izdevumi

Klasifikācijas
kods

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu dinamika pa gadiem atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām

2021.plāns

Īpatsvars % no
kopējā
2021.gada plāna

1000

Atlīdzība

29 654 605

48,6

2000

Preces un pakalpojumi

12 440 908

20,4

3000

Subsīdijas un dotācijas

1 240 430

2,0

4000

Procentu izdevumi

8 957

0,01

5000

Pamatkapitāla veidošana

14 650 892

24,0

5

6000

Sociālie pabalsti

1 490 454

2,4

7000

Transferti

1 318 067

2,2

9000

Kapitālo izdevumu transferti

198 331

0,3

61 002 644

100

Kopā

Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu īpatsvars % no
kopējā 2021.gada plāna atbilstoši funkcionālajām kategorijām, EUR

Sociālā
aizsardzība;
7 051 412; 11%

Vispārējie
valdības dienesti;
3 546 430; 6%

Izglītība;
26 766 259; 44%

Sabiedriskā
kārtība un
drošība; 953 197;
2%
Ekonomiskā
darbība;
4 767 847; 8%
Vides
aizsardzība;
596 818; 1%

Atpūta, kultūra un
sports; 6 058 723;
10%

Pašvaldības
teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošana
11 261 958; 18%

2.attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu īpatsvars % no kopējā 2021.gada plāna
atbilstoši funkcionālajām kategorijām EUR
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Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu īpatsvars % no kopējā
2021.gada plāna atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, EUR
Sociālie pabalsti;
1 490 454; 3%

Transferti;
1 318 067; 2%

Pamatkapitāla
veidošana;
14 650 892; 24%

Subsīdijas un
dotācijas;
1 240 430; 2%

Atlīdzība;
29 654 605; 49%

Preces un
pakalpojumi;
12 440 908; 20%
3.attēls Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu īpatsvars % no kopējā 2021.gada plāna
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām EUR

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi, Jelgavas novada pašvaldības budžeta veikto grozījumu
rezultātā, palielināti 1 664 556 euro apmērā atbilstoši saņemto ieņēmumu, finansējumu
novirzīšanai uz izdevumiem un pašvaldības iestāžu un nodaļu vadītāju iesniegtajiem budžeta
grozījumiem saskaņā ar budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām:
• pamatojoties uz izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem pašvaldības
investīciju projektu īstenošanai, administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā
radušos administratīvo izdevumu segšanai, pedagogu un atbalsta personālam par papildu
slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid-19 pandēmijas
laikā atbalstam un pašvaldības policijas darbiniekiem samaksai par virsstundu darbu un
piemaksu par nakts darbu Covid-19 pandēmijas laikā un aizsarglīdzekļu iegādei ;
• saskaņā ar Budžeta komisijas sēžu lēmumiem;
• izdevumu klasifikācijas kodu precizēšana, nemainot mērķi, bet precizējot budžeta
klasifikācijas kodus grāmatvedības uzskaitē;
• iesniegto ES struktūrfondu projektu apstiprināšanu vai realizācijā esošo projektu
izmaksu izmaiņām atbilstoši plānotajām aktivitātēm.
Atsevišķi paskaidrojot grozījumu palielinājumu 1 517 585 euro apmērā ekonomiskajā
kategorijā Pamatkapitāla veidošana, tas veidojas:
• Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumiem Nr.104
“Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi
pašvaldībām Covid -19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, Ministru
kabineta 2021.gada 31.maija rīkojumu Nr.357 un 29. jūnija rīkojumu Nr.453 “Par
atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19
izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” šādiem projektiem:
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1) Projekta "Tilta pār Vircavas upi uz ceļa Šalkas – Upmaļi – Vircavas tilts Nr. 46
Jaunsvirlaukas pagastā Jelgavas novadā izbūve";
2) Projekta "Vilces pagasta Ziedkalnes ceļa seguma atjaunošana" īstenošana’;
3) Projekta "Būvprojekta “Aizupes pamatskolas pirmsskolas ēkas jaunbūve”
izstrāde" īstenošana;
• Iesniegtā pieteikuma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts budžeta
aizņēmuma saņemšanai
1) Veikala pārbūve par Kalnciema sporta klubu;
• Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 20.aprīļa noteikumu Nr. 258 “Kārtība, kādā
izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma
saņemšanai”, iesniegti pieteikumi Izglītības un zinātnes ministrijā valsts budžeta
aizņēmuma saņemšanai:
1) Elejas vidusskolas (sākumskola) teritorijas labiekārtošana;
2) Sporta laukuma labiekārtošana Staļģenes ciemā pie Staļģenes vidusskolas.
Būtisks izdevumu grozījumu palielinājums 199 353 euro apmērā ekonomiskajā kategorijā
Atlīdzība, kas skaidrojams ar finansējuma piešķiršanu darba samaksai - pedagogiem un atbalsta
personālam par papildu slodzi un palielināto darba apjomu obligātā mācību satura apguvei Covid19 pandēmijas laikā un, lai nodrošinātu atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai
Covid-19 pandēmijas laikā”.
Pašvaldības apvienotā pamatbudžeta izdevumus un grozījumus skatīt saistošo noteikumu
„Par Jelgavas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021.gadam” 1.pielikumā (attiecīgās lapās:
1_pielikums_2021_Apvienotais_PB; 1_pielikums_2021_JNP; 1_pielikums_2021_Ozolnieki) un
paskaidrojumu dokumentā Paskaidrojums_budzeta_grozijumiem_JNP.
Jelgavas novadu ilgtermiņā raksturo Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2033
vīzija, no kuras izriet ilgtermiņa prioritātes:
✓ Izglītots, radošs un gandarīts cilvēks;
✓ Droša, kopta un pievilcīga vide;
✓ Attīstīta, stabila un konkurētspējīga ekonomika.
Lai īstenotu ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktās ilgtermiņa prioritātes, Jelgavas
novada attīstības programmā ir noteiktas vidēja termiņa prioritātes, kuras jāīsteno līdz
2023.gadam:
• Cilvēkresursu izaugsme;
• Publiskās infrastruktūras kvalitātes paaugstināšana;
• Vides un dabas resursu efektīva apsaimniekošana;
• Stabilas, inovatīvas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstība;
• Vieda resursu pārvaldība.
Sagatavojot budžetu 2021.gadam, Jelgavas novada pašvaldība ņēmusi vērā visu nozaru
intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus
sabiedrībai svarīgās jomās un pieejamie resursi tika plānoti atbilstoši pieņemtajam Jelgavas novada
rīcības plānam un tajā iekļautajām prioritātēm, nodrošinot visu pašvaldības iestāžu darbību,
attīstību veicinošu investīciju projektu ieviešanu un īstenošanu. Informācija par budžeta
izdevumiem atbilstoši prioritātēm un jomu rīcības virzieniem ir saistošo noteikumu „ Par Jelgavas
novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021.gadam” 4.pielikumā, kurā ietverta informācija par
bijušā Jelgavas novada pašvaldības finanšu līdzekļu sadalījumu atbilstoši prioritātēm un jomu
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rīcības virzieniem. Līdz šim bijušā Ozolnieku novada pašvaldības finanšu līdzekļi netika plānoti
atbilstoši prioritātēm un jomu rīcības virzieniem. Pārejas periodā līdz gada beigām, netiks veikta
vienota uzskaite atbilstoši prioritātēm un jomu rīcības virzieniem, savukārt 2022.gda budžets tiks
plānots atbilstoši budžeta ekonomiskajām kategorijām, kā arī atbilstoši prioritātēm un jomu rīcības
virzieniem.

Pašvaldības saistības
Jelgavas novada pašvaldība 2021.gadā plāno piesaistīt Valsts kases aizņēmumu 8 755 774
euro apmērā, gan 2020.gadā iesākto projektu īstenošanai (noslēgto aizņēmumu līgumu ietvaros),
gan jaunu pašvaldības investīciju un ES struktūrfondu investīciju projektu īstenošanai.
2021.gada sākuma kopējo aizņēmumu pamatsummas neatmaksātā daļa ir 21 385 028 euro,
no kuriem 2021.gadā paredzēts atmaksāt 2 400 448 euro.
Sekmīgas ES struktūrfondu projektu īstenošanas gaitā, pašvaldība 2021.gada laikā plāno
atmaksāt Valsts kasē aizņēmumus saņemtā/atgūtā finansējuma apmērā 227 917 euro.
Jelgavas novada pašvaldība 2020.gadā nav izsniegusi nevienu galvojumu un uz 2021.gada
sākumu galvojumu pamatsummas neatmaksātā daļa ir 2 761 182 euro, no kuriem 2020.gadā
paredzēts atmaksāt 212 330 euro.
Jelgavas novada pašvaldība 2019.gadā ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru ir noslēgusi 2
vienošanās, 2020.gadā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) ir
noslēgusi vienošanos Projekta Nr. KPFI-4/7 “Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem
energoresursiem Jelgavas novada pašvaldības ēkās” ietvaros, kur uz 2020.gada sākumu kopējā
ilgtermiņa saistību neatmaksātā daļa ir 308 016 euro, no kuriem 2021.gadā paredzēts atmaksāt 163
136 euro.
Pašvaldības aizņēmumu un ilgtermiņa saistību apmērs 2021.gadā ir 7,80 % no plānotajiem
pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem, savukārt 2022.gadam prognozētais saistību apmērs,
piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 7,77 % un 2023.gadam prognozētais saistību
apmērs, piesaistot aizņēmumus saskaņā ar plānoto grafiku, ir 7,25 % no plānotajiem pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumiem (bez transferta ieņēmumiem no valsts budžeta noteiktam mērķim un
iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā).
Pamatojoties uz iesniegtajām atskaitēm Valsts kasē, Jelgavas novada pašvaldības 2021.
gada aizņēmumu un ilgtermiņa saistību detalizēts atšifrējums ir saistošo noteikumu „Par Jelgavas
novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” 3.pielikumā.

Ziedojumu budžets
Ieņēmumi un izdevumi
Ziedojumu budžets ir kopbudžeta daļa, kuru veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi un
izdevumi, kurus paredzēts segt no šiem ieņēmumiem.
Jelgavas novada pašvaldības ziedojumu apvienotā budžeta ieņēmumi plānoti 644 euro
apmērā, jeb 0,001% no kopējiem budžeta ieņēmumiem, tajā skaitā Jelgavas novada pašvaldības
ziedojumu budžeta ieņēmumi plānoti 644 euro apmērā, Ozolnieku novada pašvaldības ziedojumu
budžeta ieņēmumi nav plānoti.
Ziedojumu budžeta izdevumi plānoti 29 730 euro apmērā, jeb 0,05% no kopējiem budžeta
izdevumiem, tajā skaitā Jelgavas novada pašvaldības ziedojumu budžeta izdevumi plānoti 29 730
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euro apmērā, Ozolnieku novada pašvaldības ziedojumu budžeta izdevumi nav plānoti. Izdevumi
plānoti atbilstoši ziedotāju norādītajiem mērķiem, galvenokārt, sociālās aprūpes nodrošināšanai 25
785 euro, teritorijas sakopšanai 1 592 euro, tūrisma attīstības veicināšanai 1 573 euro un izglītības
pasākumiem 750 euro, kā arī paredzot naudas līdzekļu atlikumu gada beigās – 8 389 euro apmērā,
tajā skaitā Jelgavas novada pašvaldībai 7 146 euro apmērā, Ozolnieku novada pašvaldībai 1 243
euro apmērā. Šos līdzekļus budžeta izpildes procesā būs iespējams novirzīt atbilstoši ziedojumu
budžeta izlietošanas mērķiem.
Jelgavas novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu
kopsavilkums 2021.gadam precizēts atbilstoši saņemtajiem ieņēmumiem, ziedotāju norādītajiem
mērķiem un atbilstoši budžeta funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām, naudas līdzekļu
atlikumu izmaiņām gada sākumā un beigās, tajā skaitā palielināti ieņēmumi - Ziedojumi un
dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām 100 euro apmērā, attiecīgi šo summu novirzot uz
izdevumiem ziedojuma mērķim - Elejas Tējas namiņa inventāra un aprīkojuma iegādei.
Jelgavas novada pašvaldības apvienotais 2021.gada ziedojumu budžeta ieņēmumu un
izdevumu detalizēts atšifrējums ir saistošo noteikumu „Par Jelgavas novada apvienotā
pašvaldības budžetu 2021.gadam” 2. pielikumā ) un paskaidrojumu dokumentā
Paskaidrojums_budzeta_grozijumiem_JNP (lapa Ziedojumi_skaidrojumi).
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