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APSTIPRINĀTI
Ciblas novada pašvaldības domes
2020.gada 23.janvāra sēdē,
protokols Nr.2.1_.§.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.___1 __
“ Ciblas novada pašvaldības budžets 2020. gadam.”
1. Apstiprināt Ciblas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 3079047 EUR saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
2.Apstiprināt Ciblas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 3681266 EUR saskaņā ar
pielikumu Nr.2.
3.Apstiprināt budžeta līdzekļu atlikumu uz 2020.gada 1.janvāri 657219 EUR.
4. Apstiprināt Ciblas novada prognozēto parādu saistību apmēru 2020.gadam saskaņā ar
3.pielikumu.
5.Ciblas novada pašvaldības centralizētai grāmatvedībai budžeta ieņēmumu neizpildes gadījumā ir
tiesības finansēt budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli budžeta ieņēmumu izpildei.
6.Gadījumos, kad budžeta līdzekļu izlietojums noteiktiem mērķiem (mērķdotācijas, valsts iestāžu
transferti, projektu finanšu līdzekļi un citi konkrētam mērķim paredzēti līdzekļi) pārsniedz šajos
noteikumos apstiprinātos apjomus, centralizētai grāmatvedībai ir atļauts līdz grozījumu izdarīšanai
šajos noteikumos veikt nepieciešamos maksājumus.
7.Ciblas novada pašvaldības centralizētai grāmatvedībai ir tiesības pašvaldības budžeta iestāžu
budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu izdevumu tāmēs veikt grozījumus starp
budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, kodu: „1000 atlīdzība”, „2000 – preces un pakalpojumi”, „5000 – pamatkapitāla veidošana” un „6000 – sociālie
pabalsti” saistošajos noteikumos paredzētās apropriācijas ietvaros.
8. Noteikumi Nr.1 stājas spēkā ar 2020.gada 23.janvāri.

Domes priekšsēdētājs

J.Dombrovskis

Paskaidrojuma raksts pie Ciblas novada pašvaldības
2020. gada budžeta
Ciblas novada pašvaldība darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un realizē šajā
likumā noteikto pašvaldības autonomo funkciju, kā arī citos likumos un Ministru kabineta
noteikumos pašvaldību deleģēto uzdevumu izpildi novada administratīvajā teritorijā.
Pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms ir nepieciešams
ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei attiecīgajā
saimnieciskajā gadā atbilstoši pašvaldības prioritātēm. Ciblas novada pašvaldības 2020.gada
budžets ir sastādīts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem “Par pašvaldību budžetiem”
un “Likums par budžetu un finanšu vadību” un saskaņā ar pašvaldības „Noteikumiem par Ciblas
novada budžeta izstrādāšanas kārtību”.
Ciblas novada administratīvajā teritorijā ietilpst pieci pagasti: Blontu. Ciblas,
Līdumnieku, Pušmucovas un Zvirgzdenes pagasts. Teritorijas kopējā platība ir 510 m2.
Iedzīvotāju skaits uz 2020.gada 1.janvāri 2610, reģistrētā bezdarba līmenis 2020.gada janvārī ir
21.6%, kas jau tršo gadu pēc kārtas ir lielākais valstī. Ciblas novada pašvaldība sadarbībā ar
NVA Ludzas filiāli organizē nodarbinātības pasākumu ”Algotie sabiedriskie darbi”, kura
ietvaros 2020.gadā tiks nodarbināti katru mēnesi 30 bezdarbnieki. Pozitīvi ir tas, ka jūtama
zemes tirgus aktivizēšanās, pieaug konkurence starp zemnieku saimniecībām un uzņēmumiem,
kas meklē saimniekošanai brīvas zemes. Ciblas novadā ir nomai sadalītas visas valstij un
pašvaldībai piekritīgās zemes vienības.
2018.gada 30.augustā ar Ciblas novada domes lēmumu apstiprināta Ciblas novada
Attīstības programma 2019.-2025.gadam. Attīstības programmas stratēģiskie mērķi ir : pievilcīga
dzīves vide; ilgtspējīga ekonomika un uzņēmējdarbība; sakārtota un apsaimniekota vide, bet
ilgtermiņa prioritātes ir: cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošana; stabilas vides radīšana
uzņēmējdarbības attīstībai; vides ilgtspējīga attīstība.
Lai sasniegtu plānošanas dokumentos izvirzītos mērķus un prioritātes, tiek plānoti
pašvaldības budžeta līdzekļi, kā arī piesaistīts ES finansējums.
Ciblas novada 2020.gada budžeta prioritātes ir sekojošās:


Novada infrastruktūras un teritoriju attīstība un sakārtošana, turpinot piesaistīt ES
struktūrfondu līdzfinansējumu projektu īstenošanai;
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Kvalitatīvas izglītības iestāžu sistēmas nodrošināšana, reorganizējot skolas;



Sociālo pabalstu paaugstināšana maznodrošinātajai sabiedrības daļai;



Nekustamo īpašumu sakārtošana.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus paredzēti nozīmīgi budžeta līdzekļu ieguldījumi:
~ 22000 eiro Ciblas Tautas nama un brīvdabas estrādes remontam;
~ 10000 eiro pašvaldības dzīvokļu remontiem;
~ 16000 eiro notekūdeņu tīkla izbūve Blontu ciemā;
~ 7000 eiro Blontu PII telpu remontam;
~ 13000 eiro darba aizsardzības pasākumiem (Zibens aizsardzības zemējums, ēku bēniņu koka
konstrukciju antipirēšana, mehāniskās ventilācijas sistēmu tīrīšana utt. novada struktūrvienībās)
~ 146000 eiro sociālajiem pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem;
~ 110000 eiro autotransporta iegādei;
~ 6000 eiro pašvaldības nekustamo īpašumu novērtēšanai un reģistrēšanai Zemesgrāmatā;
~ 130000 eiro realizējamo projektu līdzfinansējumam;
~ 95000 eiro pašvaldības autoceļu kopitālremontam.
2020.gadā plānots realizēt vairākus projektus:
Ciblas novada multifunkcionālā sporta laukuma izbūve - 100000 eiro;
Ciblas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve, 2.kārta – 200000 eiro;
Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas
novados - 133212 eiro;
From Hobby to Business-Developing Entrepreneurship in the Latvia- Russia Border Area
– 7000 eiro.

IEŅĒMUMI
Budžeta ieņēmumi 2020.gadā tiek plānoti EUR 3079047. Plānotais budžeta ieņēmumu
pieaugums pret 2019.gada sākotnējo budžetu, atskaitot mērķdotācijas ir 8.2 %. Kopumā
pašvaldība 2019. gadu noslēdza labā finansiālā stāvoklī, naudas līdzekļu atlikums pamatbudžetā
2020.gada sākumā EUR 657219.
Vislielāko ieņēmumu daļu -1838054 eiro veido valsts budžeta transferti. No tiem 24%
(EUR 438063) sastāda mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai un izglītības pasākumiem, 58% (EUR
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71069842) - dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda, 10% (EUR 180852- mērķdotācija
autoceļu uzturēšanai. Pašvaldību budžetu transferti plānoti EUR 70000. Pamatbudžeta ieņēmumu
struktūrā lielu daļu – 32.9% veido tiešās iemaksas no nodokļiem: iedzīvotāju ienākuma nodoklis
EUR 841761 un nekustamā īpašuma nodoklis EUR 173782. Visi pārējie budžeta ieņēmumi
veido tikai 5.1% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem. No tiem: ieņēmumi no budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR 100000 un nenodokļu ieņēmumi EUR 55450.

Ciblas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu struktūra 2020.gadā (%)

IZDEVUMI
Budžeta izdevumi 2020.gadā tiek plānoti EUR 3681266.
Vislielākais izdevumu īpatsvars 2020.gadā ir paredzēts izglītībai – 37%, jeb EUR
1356964, pie tam pedagogu atalgojums paredzēts tikai astoņiem mēnešiem.
Kultūras darba (tautas nami, bibliotēkas, sporta komplekss) nodrošināšanai budžeta
ieplānotā finansējuma apjoms ir EUR 353392, vispārējo valdības dienestu uzturēšanai EUR
379755. Vides aizsardzībai un pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai ieplānoti EUR
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710150. Šo izdevumu īpatsvars budžetā ir 19%. Šajos izdevumos EUR 315770 apmērā ietilpst
dzīvokļu un komunālās saimniecības uzturēšanai paredzētie līdzekļi.
Sociālās aizsardzības plānotie izdevumi ir EUR 427440, sociālo pabalstu summa,
ieskaitot bezdarbnieku stipendijas ir EUR 257800, kas ir par 23.4% lielāka kā pagājušajā gadā.
Paredzētas brīvpusdienas visiem vispārizglītojošo skolu audzēkņiem un visiem pirmsskolas
izglītības iestāžu audzēkņiem.
Salīdzinoši mazāks līdzekļu apjoms paredzēts veselības aizsardzībai - EUR 71905.
EUR 381660 ir ieplānoti ekonomiskai darbībai. Šajos izdevumos ietilpst pagaidu
sabiedrisko darbu organizēšanas pasākumi, lauksaimniecības, tūrisma darbības un pašvaldības
autoceļu uzturēšana. Izdevumi autoceļu apsaimniekošanai plānoti EUR 278991. Lielākā daļa šo
līdzekļu - EUR 170091 tiks izlietota ielu un ceļu ikdienas uzturēšanai, bet EUR 80000 ceļu
pārbūves projektu līdzfinansējumam. Plānotās izmaksas ielu apgaismojuma rekonstrukcijai ir
EUR 6000.

Ciblas novada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
2020.gadā (%)
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Ciblas novada pamatbudžeta izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām 2020.gadā (%)

Ciblas novada pašvaldībai ir parādu saistības ar Valsts kasi. Saistību apjoms uz
2020.gada 1.jaanvāri ir 2.6%. Saskaņā ar aizdevuma līgumu projektam „Ciblas novada sporta
kompleksa rekonstrukcija”, atlikusī pamatsumma ir EUR 18769. 2020.gadā Valsts kasei
jāatmaksā EUR 3273. 2014.gadā Ciblas novada pašvaldība saņēma aizdevumu no Valsts kases
projekta „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Ciblas novada pašvaldības Blontu
PII ēkas energoefektivitāti” realizācijai. Atlikusī aizņēmuma summa ir EUR 42660 kas
jāatmaksā turpmāko 5 gadu laika periodā. Ciblas novada pašvaldība ir sniegusi galvojumu
Finanšu

ministrijai

Kohēzijas

fonda

projekta

”Sadzīves

atkritumu

apsaimniekošana

Austrumlatgales reģionā” īstenošanai, kas paredz galvojuma saistības EUR 1202 gadā. 2015.
gadā tika realizēts projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
Ciblas vidusskolā” kā realizācijai tika saņemts Valsts kases aizdevums, kas nosaka saistību
apmēru EUR 8732 gadā. 2018.gadā Ciblas novada pašvaldība saņēma aizdevumu no Valsts
kases divu projektu realizācijai. Projekta „Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve” realizācijas
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aizņēmuma atlikusī summa ir EUR 137884, kas jāatmaksā Valsts līdz 2033.gadam. Arī
2020.gadā Ciblas novada pašvaldībai būs nepieciešams aizdevums no Valsts kases divu projektu
realizācijai: „Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas
novados - 133212 eiro” un „Ciblas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve.2.kārta” apmēram
200000 eiro .
Budžeta veidošanas procesā Ciblas novada pašvaldība, plānojot budžetu kārtējam finanšu
gadam ievēro pēctecības un perspektīvās attīstības principu. 2019.gada budžeta atlikums un
2020.gada plānotie budžeta ieņēmumi ļāva sabalansēt un apstiprināt budžeta izdevumus paredzot
līdzekļus infrastruktūras pilnveidošanai, pašvaldības iestāžu materiālās bāzes uzlabošanai,
sociālās palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem , kā arī līdzfinansējumam LEADER projektos.

Pašvaldības priekšsēdētājs

J.Dombrovskis
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Ciblas novada pašvaldība

Budžeta ieņēmumi 2020 gadam
1.pielikums

Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2020.
gadam
EUR

I IEŅĒMUMI - kopā

3079047,00

001 Ciblas novada dome
IENĀKUMA NODOKĻI
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis
ĪPAŠUMA NODOKĻI
Nekustamā īpašuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

3079047,00
1.0.0.0.
1.1.0.0.
1.1.1.0.
1.1.1.2.
4.0.0.0.
4.1.0.0.
4.1.1.0.

841761,00
841761,00
841761,00
841761,00
173782,00
173782,00
173782,00

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi

4.1.1.1.

158782,00

Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi

4.1.1.2.

15000,00

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN PRECĒM
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces
Dabas resursu nodoklis
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS NODEVAS
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās
Pašvaldību nodevas
Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības
NAUDAS SODI UN SANKCIJAS
Naudas sodi
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības - administ.sods
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu atlīdzībām un kompensācijām
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)
Dažādi nenodokļu ieņēmumi
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi

5.0.0.0.
5.5.0.0.
5.5.3.0.
5.5.3.1.
9.0.0.0.
9.4.0.0.
9.4.2.0.
9.5.0.0.
9.5.2.9.
10.0.0.0.
10.1.0.0.
10.1.4.0.
10.1.4.3.
12.0.0.0.
12.2.0.0.
12.2.3.0.
12.3.0.0.
12.3.9.0.

3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
1500,00
1300,00
1300,00
200,00
200,00
250,00
250,00
250,00
250,00
10200,00
1000,00
1000,00
9200,00
9200,00

Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi

12.3.9.3.

1200,00

Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā

12.3.9.9.

8000,00

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 13.0.0.0.
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas

13.2.0.0.

40500,00
40000,00

Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas

13.2.1.0.

30000,00

Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas

13.2.2.0.

10000,00

Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti

13.4.0.0.
18.0.0.0.
18.6.0.0.
18.6.2.0.

500,00
1838054,00
1838054,00
767712,00

Latvijas Nacionālā kultūras centra fin., MK not.649

18.6.2.0.01.

1588,00

Mēķdotācija pedagogu atalgojumam 5-6 gadīgo apmaksai

18.6.2.0.02.

27272,00

Mērķdotācija pedagogu darba samaksai

18.6.2.0.03.

201970,00

Mērķdotācija izglītības pasākumiem

18.6.2.0.04.

208821,00

Mērķdotācija KAC uzturēšanai

18.6.2.0.05.

6900,00

Mērķdotācija brīvpusdienu nodrošināšanai

18.6.2.0.06.

5000,00

Mērķdotācija asistentu pakalpojumu nodrošināšanai

18.6.2.0.07.

45000,00

Mērķdotācija pagaidu sabiedriskajiem darbiem

18.6.2.0.08.

75000,00

Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei

18.6.2.0.09.

3609,00

Mērķdotācija FVP uzturēšanai

18.6.2.0.10.

7500,00

Mērķdotācija autoceļu uzturēšanai

18.6.2.0.11.

180852,00

18.6.2.0.13.

4200,00

Mērķdotācija audžuģemeņu uzturnaudai
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)
LM finansējums Supervīzijai
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
Tekošā gada dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām
Budžeta iestāžu ieņēmumi
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Maksa par izglītības pakalpojumiem
Ieņēmumi no ēdināšanas pakalpojumiem
Ieņēmumi par nomu un īri

18.6.3.0.
18.6.3.0.05.
18.6.4.0.
18.6.4.0.01.
19.0.0.0.
19.2.0.0.
21.0.0.0.
21.3.0.0.
21.3.5.0.
21.3.5.2.
21.3.8.0.

500,00
500,00
1069842,00
1069842,00
70000,00
70000,00
100000,00
100000,00
5000,00
5000,00
12650,00

Ieņēmumi par telpu nomu

21.3.8.1.

2650,00

Ieņēmumi par zemes nomu

21.3.8.4.

10000,00

Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem

21.3.9.0.

82350,00

Ieņēmumi no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumiem

21.3.9.2.

7000,00

Ieņēmumi par biļešu realizāciju

21.3.9.3.

1000,00

Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem

21.3.9.4.

71350,00

Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem

21.3.9.9.

3000,00

Iestādes vadītājs ____________________ /paraksts/ ____________________ /uzvārds/
Izpildītājs ____________________ /paraksts/ ____________________ /uzvārds/
Telefons ____________________
2020. gada ____________________

Ciblas novada pašvaldība

Budžeta izdevumi 2020.gadam
2.pielikums
Rādītāju nosaukumi

Budžeta kategoriju kodi

Apstiprināts 2020.
gadam
EUR

I IEŅĒMUMI - kopā

3079047,00
3681266,00

II IZDEVUMI - kopā
1

2

3

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti

01.000

379755,00

Ekonomiskā darbība

4,000

381660,00

Vides aizsardzība

05.000

216485,00

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

06.000

493665,00

Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi

07.200

71905,00

Atpūta, kultūra un reliģija

08.000

353392,00

Izglītība

09.000

1356964,00

Sociālā aizsardzība

10.000

427440,00

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Atlīdzība
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un
kompensācijas

Preces un pakalpojumi

1000

1856726,00

1100

1458196,00

1200

398530,00

2000

1040015,00

Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni

2100

8310,00

Pakalpojumi

2200

536757,00

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000

2300

479218,00

Izdevumi periodikas iegādei

2400

3850,00

Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi

2500

11880,00

3000

16720,00

3200

16720,00

4000

850,00

4300

850,00

5000

357155,00

5200

357155,00

6000

257800,00

Pensijas un sociālie pabalsti naudā

6200

190300,00

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas

6400

67500,00

7000

152000,00

7200

152000,00

Subsīdijas un dotācijas
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības
ražošanu

Procentu izdevumi
Pārējie procentu maksājumi

Pamatkapitāla veidošana
Pamatlīdzekļi

Sociālie pabalsti

Transferti, uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība
Pašvaldību transferti un uzturēšanas izdevumu transferti

III Ieņēmumu pārsniegums (+) deficīts (-) (I-II)

-602219,00

IV FINANSĒŠANA - kopā

602219,00

1

Naudas līdzekļi un noguldījumi

2

F20010000

3

637219,00

Naudas līdzekļi
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās

Aizņēmumi
Saņemto aizņēmumu atmaksa
Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa
Saņemto mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa
Mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumi eiro valūtā (latos)

Iestādes vadītājs ____________________ /paraksts/ ____________________ /uzvārds/
Izpildītājs ____________________ /paraksts/ ____________________ /uzvārds/
Telefons ____________________
2020. gada ____________________

F21010000
F21010000 AS
F21010000 PB

637219,00
657219,00
20000,00

F40020000

-35000,00

F40020020

-35000,00

F40320020
F40322020
F40322220

-35000,00
-35000,00
-35000,00

CIBLAS NOVADA DOMES SAISTĪBU APJOMS UZ _01.01.2020.
Saistību Veids
Gads/ projekti

Aizņēmumi *
Projekts
Nr.1

Projekts
Nr.2

Projekts
Nr.3

3.pielikums

Galvojumi *

Projekts
Nr.4

Projekts
Nr.5

Projekts
Nr.6

6

7

Kopā

Citas saistības *

Projekts Projekts Projekts Projekts
Nr.1
Nr.2
Nr.3
Nr.4

Kopā

Projekts Projekts
Nr.1
Nr.2

Kopā

KOPĀ
SAISTĪBAS

Saist. Apj. %
no pamatbudž.
Ieņēm.
18= 17/'K17'

1

2

3

4

5

16

17=8+13+16

2020

3273

9480

8732

9192

30677

1202

1202

0

31879

2,568829961

2021

3273

9480

8732

9192

30677

1202

1202

0

31879

2,568829961

2022

3273

9480

8732

9192

30677

1202

1202

0

31879

2,568829961

2023

3273

9480

8732

9192

30677

1202

1202

0

31879

2,568829961

2024
Turpmākajos
gados kopā

2373

4740

8732

9192

25037

1202

1202

0

26239

2,114355198

48026

91924

143254

1211

1211

0

144465

91686

137884

290999

7221

0

298220

Pavisam kopā

3304
18769

42660

0

0

8

9

10

0

11

12

0

0

13

7221

14

0

15

0

* kopējā atmaksājamā summa (pamatsumma + procentu maksājumi)
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām PFIF 2020.gadā.:
Saistības % no budžeta 2020.gadā:

Aizņēmumi:

1240993
2,568829961

Projekts Nr.1 -

Līguma noslēgšanas
datums
12.11.2010.

Valsts kase

Projekta nosaukums
Ciblas novada sporta kompleksa rekonstrukcija

Projekts Nr.2 -

20.06.14.

Valsts kase

Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot novada pašvaldības

Projekts Nr.3 -

05.04.2015

Valsts kase

03.04.2018.

Valsts kase

Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve

13.11.2006.

Finanšu ministrija

Kohēzijas fonda projekta "SAA Austrumlatgales

Aizdevējs

Blontu PII ēkas energoefektivitāti
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
Ciblas vidusskolā
Projekts Nr.4 Projekts Nr.5 Galvojumi:

Projekts Nr.1 -

reģionā" īstenošanai

Projekts Nr.2 Projekts Nr.3 Projekts Nr.4 Citas saistības:

Projekts Nr.1 Projekts Nr.2 -

Pašvaldības vadītājs:

/J.Dombrovskis/

Budžeta ekonomiste:

/Z.Pavlova/

