
Pielikums Nr.1

"Par Jaunpils novada pašvaldības budžetu 2018.gadam"

2018

1110 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1417740.00

1111 Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais

iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums
10613.00

1112 Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju

ienākuma nodoklis
1,407,127.00

4000 Īpašuma nodokļi

250408.00

4111 Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi
218354.00

4112 Nekustā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi 15006.00

4121 Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi 8185.00

4122 Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem
599.00

4131 Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada

ieņēmumi
5372.00

4132 Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem
2892.00

8600 Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts

parāda vērtspapīriem

8622 Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē

(Latvijas bankā) vai kredītiestādēs

9400 Valsts nodevas ,kuras ieskaita pašvaldības budžetā 1810.00

9420 Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās un

pagasttiesās 960.00

9450 Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu , grozīšanu un

papildināšanu 800.00

9490 Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 50.00

9500 Pašvaldību nodevas 1890.00

9511 Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu

to kopiju saņemšanu 10.00

9514 Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 1630.00

9521 Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu 250.00

10000 Naudas sodi un sankcijas 200.00

10140 Naudas sodi ko uzliek pašvaldības 200.00

12000 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2206.00

12390 Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 2206.00

13000 Ieņēmumi no pašvaldību īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no

nod.pamatparāda kap.
10000.00

13100 Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 0.00

13210 Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 10000.00

18000 Valsts budžeta transferti 658097.00

18620 Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 421909.00

Skolotāju algām 278832.00

Invalīdu asistentu apmaksai 96353.00

Bezdarbnieku atlīdzībai no NVA 6937.00

Skolēnu brīvpusdienām 22485.00

Plānotie 

ieņēmumi, EUR

               Jaunpils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2018

         Jaunpils novada domes 2018.gada pamatbudžeta ieņēmumi

Klasifikācijas 

kodi
Ieņēmumu veidi



Skolēnu nodarbinātība vasarā 2150.00

Mērķdotācija sporta infrastruktūras pārbūvei pie Jaunpils vidusskolas 0.00

Pulciņu algām 2898.00

Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei 5354.00

Vienotajam valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centram 6900.00

18630 Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem

projektiem 330.00

18640 Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas

fonda 213985.00

18640 Speciālā dotācija 21873.00

19000 Pašvaldību budžetu transferti 50000.00

19200 Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 50000.00

21300 Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem

un citi pašu ieņēmumi
44250.00

21359 Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 850.00

21381 Ieņēmumi par telpu nomu 2400.00

21383 Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 0.00

21384 Ieņēmumi par zemes nomu 3200.00

21393 Ieņēmumi par biļešu realizāciju 8400.00

21399 Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 29000.00

213991 Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (ieņēmumi no kapu saimniecības)
400.00

Budžeta līdzekļu atlikums uz 01.01.2018. 211681.00

Pavisam kopā 2648282.00

Priekšsēdētāja L.Gintere


