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Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1/2018
“Par Beverīnas novada pašvaldības 2018. gada budžetu“
Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada budžets izstrādāts balstoties uz Beverīnas novada
aktualizēto integrētās attīstības programmas investīciju plānu laika posmam no 2018. līdz 2020. gadam
un ievērojot LR likumus „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, Par budžetu un finanšu
vadību”, „Par valsts budžetu 2018.gadam”, kā arī nodokļu likumus, Ministru kabineta noteikumus un
citus normatīvos aktus. Budžets ir pašvaldības finansiālās un saimnieciskās darbības pamatā.
Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada budžets ir veidots, sabalansējot ekonomiskās un
sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām. Kā galvenās 2018.gada budžeta prioritātes ir
izglītība, ceļi, sociālie jautājumi un tautsaimniecība. Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada budžets
tiek veidots saskaņā ar integrētās attīstības programmas investīciju plānu 2018.-2020.gadam,
investīcijām 2018.gadā paredzot 677 604 euro.
Tiks turpināta 2015.gadā uzsāktā ģimeņu atbalsta programma, nodrošinot brīvpusdienas 5.-9.
klašu skolēniem, pašvaldības autotransporta pārvadājumi (vai biļešu atmaksu) skolēnu nokļūšanai uz
novada pamatizglītības iestādēm, kā arī daļēju ceļa izdevumu apmaksu interešu izglības iestāžu
apmeklējumiem. 2018.gadā plānots turpināt veikt novada izglītības iestāžu telpu remontdarbus par
kopējo summu 105 370 euro. PII „Pasaciņa” divu grupiņu, veļas noliktavas, 2. stāva gaiteņa remonts,
kas kopā izmaksās 69 135 euro. Trikātas pamatskolā remontēs 1.stāva koridoru un foajē, ķīmijas klasē
mainīs ventilācijas iekārtu, labos skolas ieejas ārējās kāpnes, pilnveidos bērnu rotaļu laukumu par
kopējo summu 25 565 euro. Sporta zālei tiks veikta jumta rekonstrukcija, kas izmaksās aptuveni
50 000 euro. Brenguļu sākumskolā remontēs apkopēju darbam nepieciešamā inventāra noliktavu par
500 euro un skatuves grīdas labošanā ieguldīs 1 040 euro. J.Endzelīna Kauguru pamatskolā tiks
izbūvēts skrejceliņš sporta laukumam par 50 000 euro un remontētas koplietošanas telpas internāta
telpās par 9 130 euro. 2018. gadā plānots iegādāties mūsdienīgu mācību līdzekļu aprīkojumu dažādiem
mācību priekšmetiem par kopējo summu 11 031 euro, īpaši atbalstot ķīmijas un dabas zinību mācībām
nepieciešamo uzskates līdzekļu, aprīkojuma iegādi.
Turpināsies uzsāktā ielu apgaismojuma izbūve Mūrmuižas ciemā 2018.gadā atvēlot tam
5 000 euro un Trikātas ciema parkā ierīkos apgaismojumu, paredzot tam 7 000 euro. Turpināsies
siltumtrases rekonstrukcija Mūrmuižā par kopējo summu 15 000 euro un uzsāks ūdensapgādes
infrastruktūras rekonstrukciju Līčos, Trikātas ciemā un Ūdriņās, kam paredzēti finanšu līdzekļi
27 515 euro apmērā. Trikātas un Brenguļu ciemos tiks izveidotas septisko notekūdeņu pieņemšanas un
šķaidīšanas tvertnes par kopējo summu 35 000 euro, Mūrmuižas ciemā tiks veikta attīrīšanas iekārtu
rekonstrukcija par 40 000 euro. Lai uzlabotu patērētā ūdens uzskaiti, turpinās iegādāties digitālos
ūdens skaitītājus, par tiem samaksājot 5 500 euro. Cempu ciemā un Brenguļu ciemā tiks izveidoti jauni
ūdens un kanalizācijas sistēmas pieslēgumi apbūves gabaliem, kas izmaksās 7 500 euro. Pašvaldība
2017.gadā uzņēmās Brenguļu pagasta Cempu ciema daudzdzīvokļu mājas “Lazdas” apsaimniekošanu
un apkures ierīkošanu, kas tiks pabeigta 2018.gadā, samaksājot 71 015 euro. Kauguru pagasta
Mūrmuižā celiņa bruģēšanai un stāvlaukuma vietas izveidei pie PII “Pasaciņa” plānots izlietot
8 000 euro. Visos pagastos remontēs pašvaldībai piederošo dzīvojamo fondu, tam 2018.gadā atvēlot
68 350 euro, kā arī ieguldīs finanšu līdzekļus pašvaldībai piederošo mežu apsaimniekošanā.
Arī 2018.gadā tiks piešķirts līdzfinansējums biedrību un pašvaldības iestāžu iesniegtajiem
projektiem. Sporta centram “Kaimiņi” iegādāsies jaunu sporta inventāru par 1 000 euro un atjaunos
sporta laukumu segumu par 3 000 euro.
Dažāda veida pabalstiem un sociālai palīdzībai paredzēts izlietot 127 278 euro.
Beverīnas novada pašvaldība turpinās atbalstīt mazo projektu konkursu “Veidojam vidi ap mums
Beverīnas novadā” par summu 6000 euro, piešķirs līdzfinansējumu 5 000 euro energoefektivitātes

pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās un veicinās tūrisma attīstību, izlietojot
12 625 euro. Kopdarbībai servitūtu ceļu apsaimniekošanā paredzēti finanšu līdzekļi 4 000 euro un
biedrību līdzfinansējumiem 6 000 euro. Ja tiks saņemts līdzfinansējums, pašvaldība realizēs
LEADER+ projektus par kopējo summu 52 000 euro (pašvaldības daļa 25 000 euro), kas paredzēts
Trikātas un Brenguļu ciemos āra trenažieru iegādei, uzstādīšanai un Mūrmuižas ciemā velo parka
izveidei. Turpināsies “Veselas un veselīgas sabiedrības veidošana Beverīnas novadā “ projekta
aktivitātes par summu 13 262 euro.
Projekta apstiprināšanas gadījumā 2018.gadā paredzēts līdzfinansējums 12 500 euro apmērā
pārrobežu projektam sadarbībā ar Sanktpēterburgu Trikātas parka vēsturiskā tiltiņa būvniecībai un
gājēju taciņas izveidei.
2018. gadā pabeigs projekta izstrādi “Pagastmājas” rekonstrukcijai, par pakalpojumu samaksājot
30 690 euro. Naudas līdzekļi ir paredzēti arī Trikātas pilsdrupu izpētei 4 000 euro apmērā.
Viena no galvenajām prioritātēm ir pašvaldības autoceļu sakārtošana gan no pamatbudžeta,
izlietojot tiem 104 000 euro, gan no speciālā budžeta līdzekļiem 108 850 euro, īpašu uzmanību
pievēršot novada grants ceļu posmiem. Šogad plānots pabeigt autoceļu posmu “Stantes-Zīles un
Ķiguļu ceļš”, “Jēņu ceļš” un “Amsiņi-Ķīši” pārbūvi. Lai veiksmīgi īstenotu autoceļu rekonstrukcijas
projektu un savlaicīgi norēķinātos ar darba veicējiem, ir nepieciešams pašvaldības izdevumu transferts
no pamatbudžeta uz speciālo budžetu 343 438 euro apmērā, kuru gada beigās atmaksās atpakaļ
pamatbudžetā.
Pašvaldība plāno uzsākt ūdenstilpju apsaimniekošanu pašvaldības teritorijā, izstrādājot to
apsaimniekošanas plānu. Mežu un pašvaldības nozīmes meliorācijas grāvju sakārtošanai ir iesniegts
Lauku atbalsta dienestā projekts ES fondu finansējuma saņemšanai, paredzot līdzfinansējumu
19 500 euro.
2018.gadā ir XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki un Latvijas simtgade, arī
šiem pasākumiem ir paredzēti līdzekļi – 21 613 euro. Pārējiem kultūras pasākumiem plānots izlietot
67 295 euro.

Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta 2018. gada ieņēmumu prognoze bez transfertiem
starp vienas pašvaldības dažādiem budžeta veidiem
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu avotiem un budžeta
ieņēmumu klasifikācijai ir aplūkojams Beverīnas novada domes saistošo noteikumu „Par Beverīnas
novada pašvaldības 2018. gada budžetu” 1. pielikumā.
Naudas līdzekļu atlikums uz 2018.gada 01.janvāri 664 034 euro.
Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta 2018.gada ieņēmumi plānoti 3 551 661 euro
(neieskaitot atgrieztos transfertus no pašvaldības speciālā budžeta uz pamatbudžetu 370 438 euro
apmērā).
Pamatbudžets ir budžeta galvenā daļa un tā ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju
ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis), nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi no īpašuma,
pašvaldības nodevas un naudas sodi u.c.), budžeta iestāžu ieņēmumi (ieņēmumi no budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi), valsts budžeta transferti (mērķdotācijas un
dotācijas pašvaldības budžetam) un pašvaldību budžetu transferti (ieņēmumi par izglītības funkciju
nodrošināšanu).
Kopējais budžeta ieņēmumu sadalījums pa ekonomiskajām klasifikāciju kategorijām ir skatāms
1. attēlā.
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1.attēls. Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūras plāns, %
Beverīnas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu galvenais avots ir nodokļu ieņēmumi. Tie
2018.gadā plānoti 2 054 428 euro apmērā, kas veido 57 % no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem
(iedzīvotāju ienākumu nodoklis 1 832 051 euro un nekustamā īpašuma nodoklis 222 377 euro).
Nozīmīgs ieņēmumu avots ir valsts budžeta transferti 863 948 euro apmērā, kas veido otro
būtiskāko pašvaldības ieņēmumu daļu - 24 % no kopējiem ieņēmumiem. Tajā skaitā 396 480 euro
mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai, 362 084 euro ieņēmumi no pašvaldību izlīdzināšanas fonda,
speciālā dotācija 28 698 euro, dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu skolēniem 20 000 euro,
mērķdotācijas veselības projektam 13 262 euro, pašdarbības kolektīvu vadītājiem 4 554 euro, dotācija
mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 5 037 euro, mērķdotācija klientu apkalpošanas centra
Trikātā uzturēšanai un darbinieku atlīdzībai 6 900 euro, mērķdotācijas dažādiem Nodarbinātības valsts
aģentūras projektiem 12 290 euro, mērķdotācija samaksai par asistentu pakalpojumiem 8 686 euro,
pārējie valsts budžeta transferti 5 957 euro.
Nenodokļu ieņēmumu īpatsvaru kopējos pašvaldības ieņēmumos 8 % jeb 267 340 euro. Tajā
skaitā 240 000 euro paredzēts iegūt no pašvaldības īpašuma pārdošanas (zemes, ēku un meža resursu).
Budžeta iestāžu ieņēmumi veido tikai 6 % no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem jeb
195 945 euro. Tajā skaitā 40 000 euro ieņēmumi par skolēnu un pirmsskolas izglītojamo ēdināšanu,
ieņēmumi par nomu 20 500 euro, ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 99 000 euro, ieņēmumi
par biļešu realizāciju 6 070 euro, ieņēmumi no dzīvokļu īres maksām 6 000 euro, ieņēmumi par
apsaimniekošanu 4 000 euro, ieņēmumi par nometni “Sajūti Latvijas laukus 2018” 10 675 euro, pārējie
ieņēmumi 9 700 euro.
Pašvaldību budžeta transferti jeb citu pašvaldību norēķini par saņemajiem izglītības
pakalpojumiem 2018.gadā plānoti 170 000 euro apmērā, kas veido 5 % kopējos pašvaldību
ieņēmumos.

Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta 2018.gada izdevumi bez transfertiem starp vienas
pašvaldības dažādiem budžeta veidiem
Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms 2018.gadā plānots
4 006 111 euro apmērā (neieskaitot transfertus no pašvaldības pamatbudžeta uz speciālo budžetu
343 438 euro apmērā).
Izdevumu sadalījumu pa funkcionālām kategorijām skatīt 2.attēlā.
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2.
attēls. Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada izdevumu sadalījums pa funkcionālām kategorijām, %
No kopējiem izdevumiem izglītībai tiks izlietoti 45 % jeb 1 811 104 euro, tajā skaitā
362 084 euro ir valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai, 828 291 euro pašvaldības līdzekļi pedagogu
un tehnisko darbinieku (pirmsskolas skolotāju palīgi, virtuves strādnieki, kurinātāji, apkopēji, nakts
aukles internātā u.tml.) atlīdzībai, 198 900 euro savstarpējiem norēķiniem par izglītību, 100 000 euro
kopā paredzēti sporta laukuma skrejceļa izveidošanai J.Endzelīna Kauguru pamatskolā un Trikātas
pamatskolas jumta rekonstrukcijai, izglītības iestāžu remontdarbiem 105 370 euro, pārtikas produktu
iegādei plānoti 65 200 euro, pašvaldības deleģēto izglītības funkciju izpildei Kocēnu novada izglītības
pārvaldei 11 000 euro, ceļa izdevumu kompensēšanai par skolnieku nokļūšanu mācību iestādēs un
interešu izglītības ceļa izdevumu daļējai atmaksai 10 000 euro, par projektu “Veselas un veselīgas
sabiedrības veidošana Beverīnas novadā” 13 262 euro (šo naudu atskaitīs atpakaļ Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra), jaunatnes lietām tērēs 25 214 euro, mācību līdzekļu un bibliotēku krājumu iegādei
9 852 euro (no tiem 5 037 euro valsts dotācija), datortehnikai 3 750 euro, pārējie izglītības iestāžu
uzturēšanas un izglītības nodrošināšanas izdevumi 78 181 euro.
Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2018.gadā paredzēts tērēt 922 310 euro
jeb 23 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Tajā skaitā 237 773 euro atlīdzībai, 225 165 euro
remontdarbiem, 117 950 euro dažādiem projektiem un to realizēšanai paredzētais līdzfinansējums,
būvvaldei 13 000 euro, 23 000 euro atbalstam biedrībām un nodibinājumiem, jaunajiem uzņēmējiem,
20 600 euro ielu apgaismojumam, pamatlīdzekļu iegādei 23 755 euro, komunikāciju reģistrēšanai datu
bāzē “Apgrūtinātās teritorijas” 12 270 euro, kurināmajam 67 140 euro, degvielai 12 850 euro,
pievienotās vērtības nodoklim par sniegtajiem pakalpojumiem 18 200 euro, iestāžu uzturēšanai, iekārtu
tehniskai apkalpošanai, inventāram u.c. – 150 607 euro.
Vispārējiem valdības dienestiem paredzēts tērēt 429 336 euro – 11 % no kopējiem
izdevumiem. Šajā funkcionālā kategorijā ietilpst centrālās administrācijas speciālisti (sabiedrisko
attiecību, darba aizsardzības, finanšu nodaļas, kancelejas nodaļas, juridiskās nodaļas speciālisti,
datortīklu administrators, projektu vadītāja, domes priekšsēdētājs un deputāti, Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja, Vienotā klientu apkalpošanas centra vadītājas), viņu atlīdzībai 2018.gadā paredzēts izlietot
342 719 euro, pārējie 86 617 euro paredzēti informācijas sistēmu uzturēšanai, administratītiviem
izdevumiem, biedru naudām (Latvijas Pašvaldību savienībai 3 470 euro, biedrībai "Valmieras-Giterslo
reģionu sadarbība" 2 920 euro), kancelejas preču iegādes, ēku uzturēšanas un citiem izdevumiem.
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Funkcionālās kategorijas: atpūta, kultūra, reliģija kopējie izdevumi 405 327 euro jeb 10 %
īpatsvars kopējos pamatbudžeta izdevumos. Šo kategoriju apvienos jaunizveidotā iestāde Kultūras
centrs. Tajā ietilpst bibliotēkas, kultūras nami, sporta centrs un kultūras pasākumi. Kultūras centra
organizatoriskai darbībai 2018.gadā paredzēts izlietot 18 469 euro, no kuriem 14 679 euro atlīdzībai,
1 680 pamatlīdzekļu iegādei (printeris, dators ar programmatūru) un 2 110 euro iestādes uzturēšanai.
2018.gadā četru novada bibliotēku izdevumi plānoti par kopējo summu 98 413 euro. No tiem
55 887 euro tiks izlietoti bibliotekāru atlīdzībai, grāmatu iegādei 8 800 euro, periodikas
iegādei 4 000 euro, jaunu grāmatu plauktu iegādei 5 800 euro un pārējiem bibliotēku uzturēšanas
izdevumiem 23 926 euro.
Kultūras namu izdevumi, kas plātoti 120 232 euro apmērā. Tajā skaitā atlīdzībām kultūras namu
vadītājiem 33 857 euro, pašdarbības kolektīvu vadītājiem par sniegtajiem pakalpojumiem 28 335 euro
no pašvaldības budžeta un 4 554 euro no valsts budžeta. Vēl pašdarbības kolektīviem plānots piešķirt
5 170 euro tērpu šūšanai, labošanai, transporta izdevumiem. Kultūras namos tiks iegādāti
pamatlīdzekļi 18 600 euro vērtībā (aizkari – 9 000 , skandas – 4 000, skatuves gaismas – 4 500, pārējie
– 1 100 euro), tiks veikti remontdarbi par kopējo summu 9 784 euro, par elektroenerģiju 3 900 euro,
pārējie izdevumi kultūras namu uzturēšanai – 16 032 euro.
Depo uzturēšanai Trikātas pagastā tiks izlietoti 10 398 euro, tajā skaitā atlīdzībai 4 123 euro,
telpu labiekārtošanai 2 700 euro un 3 575 euro telpu uzturēšanai.
Dziesmu un deju svētkiem tiek plānots tērēt 15 313 euro, kur lielāko daļu – 9 493 euro paredzēts
izlietot samaksai par transporta pakalpojumiem. Mūrmuižas Tautas universitātei – 1 750 euro,
atbalstam sportistiem kopā 7 670 euro, kultūras pasākumiem 71 845 euro (tajā skaitā pasākumiem
Valsts simtgadei 6 300 euro).
Sporta centram “Kaimiņi” tiks izlietoti 61 237 euro: 20 412 euro atlīdzībai, 3 000 euro sporta
laukumu seguma atjaunošanai, pārvietojamās noliktavas iegādei 3 000 euro, sporta inventāra iegādei –
1 000 euro, sporta tērpu iegādei novada pārstāvēšanai – 1 000 euro, procentu maksājumiem Valsts
kasei par aizņēmumu – 8 350 euro, iestādes uzturēšanai pārējie 24 475 euro.
Funkcionālā kategorijā ekonomiskā darbība ietilpst sabiedriskie darbi par 24 759 euro (bērnu
nodarbinātībai vasarā plānots tērēt 15 102, bezdarbnieku nodarbinātībai – 9 657 euro), autoceļu
uzturēšana par 104 000 euro no pamatbudžeta (lielākoties finanšu līdzekļi tiek plānoti ekskavatoru
nomai, degvielai un ekskavatoristu atlīdzībai – 70 939 euro, greidera vadītāja atlīdzībai un greidera
uzturēšanai 23 561 euro, pārējie izdevumi – 9 500 euro), tūrismam 12 625 euro (tūrisma bukletiem –
3 000 euro, tūrisma objektu apsaimniekošanai – 2 235 euro, biedru naudām 2 100 euro, tūrisma
informācijas stendiem - 2 150 euro, tūrisma raidījumam televīzijā – 1 815 euro, pārējiem izdevumiem
– 1325 euro). Mikroautobusu uzturēšanai plānots izlietot 20 535 euro un vadītāju atlīdzībai
30 610 euro. Tādējādi kopā ekonomiskai darbībai plānots izlietot 192 529 euro.
Sociālai aizsardzībai paredzēti 191 417 euro. Tajā skaitā: pabalsti un palīdzība trūcīgiem
iedzīvotājiem un daudzbērnu ģimenēm – 98 075 euro (par uzturmaksām pansionātā un sociālo aprūpi
45 600 euro, dzīvokļa pabalstiem naudā 22 000 euro, pašvaldības sociālāi palīdzībai iedzīvotājiem
naudā – 12 970 euro, pabalstiem garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai naudā –
6 820 euro, aprūpei mājās – 6 385 euro, citiem – 4 300 euro), pārējāi citur neklasificētai palīdzībai
13 620 euro (iedzīvotāju sveikšanai 90, 95, 100 gadu jubilejās paredzēti 820 euro, piedzimšanas
pabalstiem un apbedīšanas pabalstiem kopā 12 800 euro), sociālam dienestam – 79 722 euro
(darbinieku atlīdzībai – 54 549 euro, atbalstam dažādām iedzīvotāju grupām 15 583 euro, pārējiem
iestādes uzturēšanas izdevumiem 9 590 euro).
Sabiedriskās kārtības un drošības funkcionālā kategorijā ietilpst pašvaldības policija,
ugunsdzēsības dienests, bāriņtiesa un administratīvā komisija. Kopā sabiedriskai kārtībai un drošībai
plānots izlietot 54 088 euro, tajā skaitā 40 968 euro atlīdzībai un 13 120 euro attiecīgo iestāžu
uzturēšanai. Šie izdevumi veido 1 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
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Beverīnas novada pašvaldība aizņēmumu pamatsummu atmaksai 2018.gadā tērēs
111 900 euro, maksājumiem par aizņēmumu apkalpošanu – 2 715 euro un aizņēmumu procentu
maksājumiem 11 265 euro.
Pamatbudžeta finanšu līdzekļu atlikums uz 31.12.2018. plānots 124 684 euro.
Beverīnas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 2018.gadā bez
transfertiem starp vienas pašvaldības dažādiem budžeta veidiem
Finanšu līdzekļu atlikums speciālā budžetā uz 2018.gada 01.janvāri 152 679 euro. No tiem dabas
resursu naudas atlikums 128 388 euro, autoceļu fondu – 12 451 euro, autoceļa projekta – 2 920 euro un
pārējās naudas atlikums 8 920 euro.
Speciālā budžeta ieņēmumi tiek prognozēti 571 769 euro apmērā, no tiem 441 793 euro ir
Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums ceļu projektam. No Satiksmes ministrijas paredzēts saņemt
mērķdotāciju 103 611 euro apmērā, kas ir par 2 926 euro vairāk kā 2017.gadā. Dabas resursu nodokļa
ieņēmumi 2018.gadā plānoti 20 000 euro apmērā.
Speciālā budžeta izdevumi 2018.gadā tiek prognozēti 632 573 euro apmērā, no kuriem autoceļu
ikdienas un periodiskai uzturēšanai plānoti 108 850 euro un 402 358 euro projekta “Publiskās
infrastruktūras kvalitātes uzlabošana uzņēmējdarbības veicināšanai” (autoceļu posmu “Stantes-Zīles un
Ķiguļu ceļš”, “Jēņu ceļš” un “Amsiņi-Ķīši” pārbūve) pabeigšanai, ielu apgaismojumam 7 000 euro.
Lai veiksmīgi īstenotu autoceļu rekonstrukcijas projektu un savlaicīgi norēķinātos ar darba
izpildītājiem, ir paredzēts pašvaldības izdevumu transferts no pamatbudžeta 343 438 euro apmērā,
kuru gada beigās atmaksās atpakaļ pamatbudžetā. No specbudžeta līdzekļiem plānots izlietot
114 365 euro vides aizsardzbai. Tajā skaitā Trikātas un Brenguļu ciemos tiks izveidotas septisko
notekūdeņu pieņemšanas un šķaidīšanas tvertnes par kopējo summu 35 000 euro, Mūrmuižas ciemā
tiks veikta attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija par 40 000 euro, Trikātas pamatskolā notekūdeņu
attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija par 15 000 euro, pārējiem remontdarbiem un iekārtu uzturēšanai
12 165 euro, ūdenstilpju apsaimniekošanai un ekspluatācijas noteikumu izstādāšanai 10 700 euro, zivju
mazuļu iegādei 1 500 euro.
Speciālā budžeta finanšu līdzekļu atlikums uz 31.12.2018. plānots 58 510 euro.
Beverīnas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumi un izdevumi
2018.gadā
Ziedojumu un dāvinājumu finanšu līdzekļu atlikums uz 2018.gada 01.janvāri 340 euro.
Pašvaldība saņemtos ziedojumus un dāvinājumus uzskaita ieņēmumos atbilstoši ieņēmumu
klasifikācijai un izlieto atbilstoši finansējuma devēja noteiktiem mērķiem. Tādējādi 2018.gadā
340 euro tiks izlietoti kultūras pasākumiem, neatstājot finanšu līdzekļu atlikumu uz gada beigām.
Māris Zvirbulis

Domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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