Pielikums Nr.2
Kuldīgas novada Domes
23.01.2020. ārkārtas sēdes lēmumam
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Paskaidrojuma raksts
Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2020/1
“Par Kuldīgas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”
Atbilstoši likuma “Par pašvaldību budžetiem” 17. panta pirmajai daļai – ziņojums,
kurā sniegta informācija par attiecīgās republikas pilsētas vai novada ekonomisko un sociālo
situāciju, pašvaldības uzdevumiem saimnieciskajam gadam, kuram plāno pašvaldības
budžetu, un tam sekojošiem diviem saimnieciskajiem gadiem.
Kuldīgas novada ekonomiskā un sociālā situācija
Kuldīgas novada pašvaldība ir vienota administratīva teritoriāla vienība, kas sastāv no
Kuldīgas pilsētas, Ēdoles pagasta, Gudenieku pagasta, Īvandes pagasta, Kabiles pagasta,
Kurmāles pagasta, Laidu pagasta, Padures pagasta, Pelču pagasta, Rendas pagasta, Rumbas
pagasta, Snēpeles pagasta un Turlavas pagasta. Novada administratīvais centrs ir Kuldīga, kas
ir arī vienīgā novada pilsēta.
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) datiem 2019. gada
1.jūlijā Kuldīgas novadā ir deklarēti 23690 iedzīvotāji (gada sākumā – 23814). Kopš 2014.
gada iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 8,6%.

Kuldīgas novada iedzīvotāju teritoriālais sadalījums: 11083 (46,8%) iedzīvotāju
deklarēti Kuldīgā, bet 12607 (53,2%) – pagastos.
Atbilstoši PMLP 2019. gada 1. jūlija datiem 15251 iedzīvotājs bija darbaspējas
vecumā, 5916 – pirms darbaspējas vecuma, 4845 – pēc darbaspējas vecuma.

Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras datiem, reģistrēto bezdarbnieku skaits
Kuldīgas novadā 2019. gada 30. novembrī bija 787. Bezdarba līmenis sasniedza 5,7 %, kas ir
nedaudz lielāks nekā vidēji valstī (4,6%). Salīdzinot ar 2018. gada 30. novembri,
bezdarbnieku skaits ir samazinājies par 28, bet bezdarba līmenis – par 0,1%.
Kuldīgas novada specializācijas jomas ir meža nozare (mežsaimniecība, mežizstrāde,
kokapstrāde un ar to saistītie pakalpojumi), lauksaimniecība un vieglā rūpniecība. Arvien
lielāku lomu novada, it īpaši Kuldīgas pilsētas specializācijā ieņem tūrisms, pakalpojumi un
radošās industrijas. Uz 2020. gada sākumu Kuldīgas novadā pēc LURSOFT datiem reģistrēti
2328 aktīvie uzņēmumi, lielākais uzņēmumu skaits darbojas šādās nozarēs (pēc NACE
klasifikācijas): jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība), dzīvojamo un nedzīvojamo
ēku būvniecība, mežizstrāde, graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu
audzēšana, kravu pārvadājumi pa autoceļiem, pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos
veikalos, automobiļu apkope un remonts, mežkopība un citas mežsaimniecības darbības,
zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana. 2019. gadā novada teritorijā (komercreģistrā un
uzņēmumu reģistrā) reģistrēti 93 uzņēmumi, likvidēti – 147.
Strādājošo bruto vidējā darba samaksa mēnesī (bez privātā sektora komersantiem ar
nodarbināto skaitu < 50) Kuldīgas novadā 2017. gadā bija 770 EUR (pēc CSP datiem).
Latvijā bruto samaksa bija 1077 EUR. Attiecīgi bruto darba samaksa Kuldīgas novadā ir
zemāka par 28,5 % nekā vidēji valstī, taču pēdējos piecos gados attiecīgais rādītājs novadā ir
audzis straujāk nekā kopumā valstī.
Pēc Valsts reģionālas attīstības aģentūras datiem teritorijas attīstības indekss Kuldīgas
novadā 2018. gadā bija -0,216 (53. vieta rangā), salīdzinājumā - 2017.gadā - 0211 (59. vieta
rangā), 2016. gadā - 0.311 (65. vieta rangā). Teritorijas attīstības līmeņa indekss raksturo
attīstības līmeni attiecīgajā gadā, parādot teritoriju augstāku vai zemāku attīstību
salīdzinājumā ar vidējo attīstības līmeni valstī. Tas ir vispārināts rādītājs, ko aprēķina
atsevišķi plānošanas reģioniem, republikas pilsētām un novadiem. Lai rādītāji būtu savā starpā
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salīdzināmi, aprēķinā tiek izmantoti astoņu dažādu rādītāju standartizētās vērtības un katrai no
tām ir noteikts savs nozīmības svars (ietekme).
Novadu vai republikas pilsētu grupas aprēķinā tiek izmantoti sekojoši rādītāji:
• Ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz
1000 iedzīvotājiem, (svars – 0.25);
• Bezdarba līmenis, %, (svars – 0.15);
• Trūcīgo personu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā, %, (svars – 0.1);
• Kopējais noziedzīgo nodarījumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem, (svars – 0.05);
• Dabiskās kustības saldo uz 1000 iedzīvotājiem, (svars – 0.1);
• Ilgtermiņa migrācijas saldo uz 1000 iedzīvotājiem, (svars – 0.1);
• Iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma uz 1000 darbspējas vecuma
iedzīvotājiem, (svars – 0.05);
• Iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz vienu iedzīvotāju, euro, (svars – 0.2).
Ziņojums par Kuldīgas novada pašvaldības 2020. gada budžetu
Deputātu vērtējumam ir iesniegts sabalansēts 2020. gada Kuldīgas novada pašvaldības
budžets. Tas savā būtībā ir dokuments, kurš atspoguļo īstermiņā pašvaldības politiku un
prioritātes, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos finanšu resursus, kā arī lielā mērā nosaka
pašvaldības struktūrvienību rīcības plānu turpmākajam gadam.
Sastādot 2020. gada budžetu, finanšu līdzekļu pieprasījumi tika balstīti plānošanas
dokumentos, norādot Attīstības programmā 2014. – 2020. gadam noteiktos rīcības virzienus,
investīcijas ilgtermiņa ieguldījumos un aktivitāšu ieviešanu.
Pašvaldības budžets ir sagatavots, ievērojot likumu „Par pašvaldībām”, „Par budžetu
un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktās
prasības. Kuldīgas novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un saņemtajiem
ziedojumiem un dāvinājumiem.
Pašvaldības, veidojot savu budžetus, ļoti lielā mērā ir atkarīgas no valsts nodokļu
politikas, kā arī valsts noteiktajiem makroekonomiskajiem scenārijiem un veiktajiem
aprēķiniem pašvaldību finanšu izlīdzināšanai. 2020. gada valsts budžets veidots, balstoties uz
prognozi, ka Latvijas iekšzemes kopprodukts salīdzināmās cenās palielināsies par 2.8%
(2019. gada prognoze 3.2%, 2018.gadā tas sastādīja 4.8%), inflācijas līmenis palielināsies par
2.5% (2019.gada prognoze 2.8%, 2018.gadā tas sastādīja 2.5%), bezdarba līmenis
samazināsies līdz 6.6% (2018. gadā – 7.4%, 2019. gada prognoze – 7.0%). Valsts noteiktā
iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir atkarīga no iepriekšminētajiem rādītājiem, līdz ar
to ir svarīgi, lai izpildītos valsts prognozētais makroekonomiskais scenārijs. Iedzīvotāju
ienākuma nodokļa prognoze 2019. gadā tika pārpildīta par 10.78% un pašvaldība saņēma
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieskaitījumu virs prognozētajiem ieņēmumiem.
Sastādot 2020. gada pašvaldības budžeta projektu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa
prognoze ir balstīta MK noteikumu projektā “Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2020. gadā”.
2020. gada budžetā būtiskākais pieaugums, kam ir novirzīti 2019. gadā veiktie
uzkrājumi ierobežotu aizņēmuma iespēju apstākļos, ir plānoto investīciju projektu īstenošanai.
Sastādot 2020. gada budžetu tika noteiktas vairākas svarīgākās prioritātes.
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2020. gada budžetā galvenās prioritātes:
•
•
•
•
•
•

Novada iedzīvotāju labklājība.
Izglītības un kultūras infrastruktūra.
Uzņēmējdarbības attīstība.
Pievilcīga dzīves vide pilsētā un pagastos.
Kuldīgas vecpilsēta.
Izcili pasākumi.
Investīcijas 2020. gadam

Kuldīgas novada pašvaldības plānotās investīcijas atspoguļotas Kuldīgas novada
attīstības programmas 2014.-2020. gadam 3. daļas “Rīcības un investīciju plāns” 9. nodaļā
“Rīcības plāns” un 10. nodaļā “Investīciju plāns”, kā arī pielikumā "Pašvaldības plānotie
investīciju projekti specifisko atbalsta mērķu 5.6.2. un 3.3.1. ietvaros". Rīcības un investīciju
plāns tiek aktualizēts vienlaikus ar 2020. gada budžetu, nosakot darbības un projektus 2020. –
2022. gada periodam.
Atbilstoši Investīciju plānam 2020. gadā lielākās investīcijas paredzētas ielu un teritoriju
infrastruktūras sakārtošanai uzņēmējdarbības attīstībai un vispārējās izglītības mācību vides
uzlabošanai, kā arī bērniem atpūtas laukumu labiekārtojumiem :
• ERAF projekts “Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas degradēto teritoriju
infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības uzlabošanai” 2 806 147 EUR.
• ERAF projekts “Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides
uzlabošana” 914 231 EUR;
• ERAF projekts “Jēkaba ceļa kultūras mantojums un mākslas jaunrades magnēti”
3 585 66 EUR;.
• Bērnu rotaļu laukuma “Ķirbītis” izbūve 172 182 EUR;
• LAD projekts “Ikdienas satiksmes drošības uzlabošana pie Vārmes pamatskolas
Vārmes pagastā” 35 245 EUR.
2020. gadā paredzēti infrastruktūras attīstības projekti pilsētā un pagastos 8,8 milj. EUR.
Pagastos lielākās investīcijas paredzētas:
• Pagastu autoceļu uzlabošanai 150 000 EUR, t.sk., Kabiles pagasta Piena ceļa
remonts;
• LAD projekts “Autoceļa “Centra ceļš” pārbūve Kurmāles pagastā, Kuldīgas
novadā;
• Attīstības projektiem 100 000 EUR, t.sk. Vilgāles ezera pludmales labiekārtošana,
pastaigu takas izveidošana ap Īvandes Dzirnavu dīķi, zvanu torņu rekonstrukcija
Zvinguļu un Apuzes kapsētās, rotaļu laukumu teritorijas labiekārtošana Kabiles
ciematā, Vārmes centra dīķa tīrīšana, Vārmes muižas klēts konservācija, Ķikuru
ciematā ielu apgaismojuma ierīkošana, Snēpeles muižas remontdarbi un Laidu
pagasta “Bitītes” pārbūve un pielāgošana pagasta pārvaldes vajadzībām.
Konsolidētā budžeta ieņēmumi
Budžeta ieņēmumi plānoti 31 623 990 EUR kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi,
nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie
nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu
4

pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām
un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu
finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).
Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums un kases atlikums uz 2020. gada 1. janvāri bija
3 161 915 EUR.

Kuldīgas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu 2018. gada
un 2019. gada izpilde, plānotie ieņēmumi 2020. gadā. (euro)
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Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir 10 034 241 EUR, par 225 403 EUR
mazāk, nekā 2019. gadā. Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - 1 225 04
EUR, par ēkām –213 862 EUR, par mājokļiem - 82 570 EUR un inženierbūvēm –12 340
EUR. Azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti 50 000 EUR apmērā. Ieņēmumi no
uzņēmējdarbības un īpašuma 10 060 EUR apmērā procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu
pamatsummu no īpašumu pārdošanas. Valsts un pašvaldības nodevas 31 596 EUR apmērā.
Naudas sodi 15 000 EUR apmērā, kas ir par 5 000 EUR vairāk kā 2019. gadā. Pārējie
nenodokļu ieņēmumi 74 496 EUR apmērā.
Ieņēmumi no ēku pārdošanas 154 270 EUR apmērā, kas ir 19 270 vairāk kā 2019. gadā
plānots. Ieņēmumi no mežu un zemes pārdošanas 413 417 EUR apmērā un no pašvaldību
mantas realizācijas 19 500 EUR apmērā par kūdras un grants pārdošanu.
Valsts mērķdotācijas:
• Pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un darba
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota 2 405 842
EUR apmērā;
• Bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai nodarbināto pedagogu darba samaksai
un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota
359 046 EUR apmērā;
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• Speciālo pirmskolas izglītības iestāžu un attīstības centru pedagogu darba
samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir
plānota 853 100 EUR apmērā;
• Interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota 145 018 EUR apmērā;
• Speciālo izglītības iestāžu - attīstības centru uzturēšanai 538 057 EUR.
• Māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota 15 880 EUR apmērā;
• Pašvaldību autoceļiem 2020. gadā 890 331 EUR.
Valsts budžeta dotācijas:
• Profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas programmu pedagogu darba samaksai
un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota
297 262 EUR apmērā;
• Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā pedagogu darba samaksai un
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota
301 876 EUR apmērā;
• Mācību līdzekļu iegādei 54 542 EUR;
• 1.-4. klasei izglītojamo ēdināšanai 49 436 EUR;
• No pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 7 342 799 EUR un 2019. gada PFIF
dotācijas atlikuma sadale 149 125 EUR.
Ieņēmumi no Kultūrkapitāla fonda K.Davidova 11.Starptautiskam čellistu konkursam
8 000 EUR.
Ieņēmumi no Eiropas Savienības fondu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētajiem projektiem projektu īstenošanas un avansi projektu priekšfinansēšanai
4 155 126 EUR.
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem
225 676 EUR.
Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 894 689 EUR apmērā veido:
•
•
•
•
•
•

Maksas pakalpojumi par izglītību 337 985 EUR;
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu 1 600 EUR;
Ieņēmumi par nomu un īri 330 911 EUR;
Ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 183 128 EUR;
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 26 106 EUR;
Ieņēmumi par iepriekš neklasificētiem maksas pakalpojumiem 41 065 EUR.

Pašvaldības 2020. gada budžeta ieņēmumi daļa ir plānota ar piesardzību, bez
nepamatotām ieņēmumi prognozēm, galvenokārt attiecībā uz ieņēmumiem ir iedzīvotāju
ienākuma nodoklis un pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda dotācijas.
Konsolidētā budžeta izdevumi
Konsolidētā budžeta izdevumi 36 164 172 EUR, kas ir par 5 526 692 EUR vairāk
nekā 2019. gada precizētais plāns.
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Pašvaldības 2020. gada budžeta ieņēmumi nodrošina iespēju saglabāt pašvaldības
finansēto pirmsskolas pedagogu, kā arī izglītības iestāžu vadītāju, atlīdzības palielinājumu un
visu darbinieku sociālo garantiju nodrošināšanu, t.sk.:
•
•
•
•

Naudas balvu izmaksas pašvaldības darbiniekiem;
Veselības apdrošināšanas izdevumu segšanu;
Atvaļinājuma pabalsta izmaksas līdz 50 % no mēnešalgas;
Darbinieku aizvietošanas izmaksas līdz 30 % no mēnešalgas.

Pašvaldības budžeta iestādēs komunālo maksājumu apmaksai nepieciešamais
finansējums ir aprēķināts, balstoties uz vidējo komunālo pakalpojumu patēriņu iepriekšējā
gadā, pielietojot prognozēto pakalpojuma tarifu.
2020. gadā pašvaldībā tiks īstenoti projekti ar ES fondu un citu ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansējumu. ES fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem
projektiem, kuru īstenošana ir uzsākta iepriekšējos periodos un kuriem plānots finansējums arī
2020.gadā.

Kuldīgas novada pašvaldības 2018. gada un 2019. gada budžeta
izdevumu izpilde, 2020. gada plānotie izdevumi (euro)
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Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti 1 798 813 EUR apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības
nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:
• Izpildvarai 1 543 813 EUR;
• Neparedzētiem gadījumiem 200 000 EUR;
• Aizņēmumu procentu un apkalpošanas maksājumiem Valsts kasei 55 000 EUR.
Vispārējiem valdības dienestiem plānotie izdevumi salīdzot ar 2019. gadu ir par
145 002 EUR lielāki. Neparedzētiem gadījumiem plānoti 200 000 EUR, tāpat kā 2019. gadā
un saistošajos noteikumos noteikta rīcība par līdzekļu piešķiršanu.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Izdevumi plānoti 294 780 EUR apmērā Kuldīgas novada pašvaldības policijas darbības
nodrošināšanai, uzturot policijas patruļas 24 stundu darba režīmā, nodrošinot pastāvīgu
informācijas pieņemšanu no iedzīvotājiem, profilaktisko darbu ar nepilngadīgām personām un
izbraukumus uz pārkāpumu vietu. Paredzēts pilnveidot videonovērošanu Kuldīgas pilsētā,
plānojot 10 000 EUR videokameru iegādei.
Ekonomiskā darbība
Izdevumi plānoti 1 042 273 EUR apmērā pašvaldības teritorijas ceļu un ielu
infrastruktūras uzlabošanai un uzturēšanai, t.sk. Kuldīgas pilsētas ielu uzturēšanai 260 000
EUR, ielu atjaunošanai 188 593 EUR, rekonstrukcijai 35 000 EUR un pagastu ceļu
uzturēšanai un atjaunošanai 558 680 EUR. Lauku ceļu uzlabošanai plānoti 50 000 EUR.
Vides aizsardzība
Izdevumi plānoti 95 473 EUR apmērā vides aizsardzības pasākumu finansēšanai
pagastos un pilsētā.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izdevumi plānoti 9 221 092 EUR apmērā, t.sk., ES projektu finansēšanai, ilgtermiņa
ieguldījumiem un pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, apgaismojuma
nodrošināšanai pilsētā un apdzīvotās vietās, svētku noformēju izveidošanai un uzturēšanai,
bērnu rotaļu laukumu uzturēšanai, teritoriju labiekārtojuma uzturēšanai. Salīdzinot 2019. gadu
3 461 296 EUR finansējums vairāk plānots, jo 2019. gadā uzsākti un paredzēti turpināt ES
projekti, kā arī plānoti no pašvaldības budžeta investīciju projekti.
2019. gadā iesākti un turpinās 2020. gadā ES projekti:
• ERAF projekts “Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas degradēto teritoriju
infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības uzlabošanai” 2 806 147 EUR;
• LLI-293 projekts Apmeklējiet Ventu! 10 251 EUR;
• LLI-303 projekts “Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei” 23 552 EUR;
• INTERREG projekts “Ainava pilsētā” 69 507 EUR;
• LAD projekts “Ikdienas satiksmes drošības uzlabošana pie Vārmes pamatskolas
Vārmes pagastā” 35 245 EUR;
• LAD projekts “Kr.Valdemāra piemiņas vietas izveide dzirnavu dārzā Ēdoles
ciemā, Ēdoles pagastā” 25 920 EUR;
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• LAD projekts “Autoceļa “Centra ceļš” pārbūve Kurmāles pagastā, Kuldīgas
novadā 46 782 EUR.
Plānoti realizēt lauku ceļu remontdarbi 100 000 EUR, pagastu pārvalžu attīstības
projekti 150 000 EUR un investīciju projekti 1 345 138 EUR no pašvaldības pamatbudžeta,
t.sk.,
• Gājēju ietves izbūve Dārza ielas posmā no Vītolu ielas līdz Gravas ielai 42 089
EUR;
• Autostāvvietas ierīkošana pie PII “Bitīte” 50 534 EUR;
• Bērnu un jauniešu centra ēkas 1905. gada ielā projektēšana un ekspertīze 27 258
EUR;
• Mākslas nama fasādes atjaunošana 79 114 EUR;
• Pilsētas dārzā gājēju tiltiņu un laipu atjaunošana 63 805 EUR;
• Bērnu rotaļu laukuma “Ķirbītis” izbūve 172 182 EUR;
• Trīs bērnu rotaļu laukumu atjaunošana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos
70 364 EUR;
• Aizputes ielas ietves atjaunošana 43 000 EUR;
• Kuldīgas kultūras centra projektēšana 228 924 EUR;
• Graudu ielas posma pārbūvei 24 224 EUR;
• Atbērtnes Sūru ielā izbūvei 13 025 EUR;
• Mūzikas skolas defektu novēršanai 16 066 EUR;
• Vilgales pamatskolas ēkas pandusa un sniega barjeras izbūvei rotaļu elementu
uzstādīšanai pirmskolas grupā 7 548 EUR;
• Telpu atjaunošana Vilgāles pamatskolā 19 864 EUR;
• Autostāvlaukuma atjaunošana Virkas ielā 13, Kuldīgā 88 215 EUR;
• Lapegļu, Tehnikas, Virkas un Akmens ielas projektēšana 50 000 EUR;
• Ražošanas un biroja ēkas izbūve Kuldīgas pilsētas ziemeļu daļas industriālajā
teritorijā projektēšana un ekspertīze 15 000 EUR;
• Ventilācijas sistēmas atjaunošana Mākslas nama ēkai 18 000 EUR;
• Dīķu un Pils ielas braucamās daļas seguma nomaiņa 8 000 EUR;
• Gājēju celiņa pārbūve ap Katrīnas baznīcu 9 000 EUR;
• PII "Ābelīte" gala fasādes remonts 10 000 EUR.
Pašvaldība turpina organizēt sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru aktīvās
nodarbinātības pasākumu “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” plānojot 2020. gadā 49
darba vietas novadā par kopējo finansējumu 93 600 EUR.
Kuldīgas pilsētas ielu, ietvju un laukumu uzturēšanai plānoti 392 210 EUR, parku
un skvēru, zaļo zonu apsaimniekošanai EUR 299 723, ielu apgaismojumam 180 000 EUR
un apgaismojuma uzturēšanai 98 359 EUR.
Pašvaldība turpinās finansēt konkursa “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu
labiekārtošana Kuldīgas novadā 2020. gadā”, paredzot finansējumu 70 000 EUR un
konkursam “Valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs”
teritorijā esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku
restaurācija un konservācija” finansējumu 150 000 EUR apmērā. 2020. gadā pašvaldība
lokālplānojuma Kuldīgas vecpilsētas Ventas senlejā, kas groza teritorijas plānojumu
izstrādei paredzējusi 50 281 EUR.
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Veselība
Izdevumi plānoti 10 053 EUR apmērā Kuldīgas novada pagastu doktorātu un
medpunktu uzturēšanai.
Atpūta, kultūra, sports un reliģija
Izdevumi plānoti 3 266 039 EUR apmērā, t.sk.:
Pašvaldības aģentūras Kuldīgas kultūras centrs uzturēšanai, māksliniecisko pulciņu
darbības nodrošināšanai un kultūras pasākumiem 1 050 310 EUR, t.sk., kā lielākie kultūras
pasākumi plānoti:
•
•
•
•
•
•
•

Pilsētas festivāls “Dzīres Kuldīgā” 128 000 EUR;
Pavasara palu šovs “Lido zivis Kuldīgā” 16 000 EUR;
Ģimeņu auto piedzīvojums “Dullā maijvabole 9” 4 500 EUR;
Kuldīgas pikniks pie Māra dīķa 16 500 EUR;
Hercoga Jēkaba gadatirgus 14 000 EUR;
Mākslu kaleidoskops “Uguns un Nakts “7 300 EUR;
Ziemas festivāls “Notici brīnumam” un egles iedegšana 14 000 EUR.

Tūristu piesaistei un kultūras pasākumu daudzveidībai 2020. gadā plānota restorānu
nedēļa “Taste Kuldīga” 6 000 EUR, velofestivāls 16 000 EUR, Latvijas tūristu gadatirgus
Kuldīgā 1 250 EUR un gaisa balonu festivāls 6 000 EUR.
Kuldīgas Galvenās bibliotēkas darbības nodrošināšanai un uzturēšanas izdevumiem
635 310 EUR, Kuldīgas novada muzejam 368 395 EUR, Kuldīgas aktīvās atpūtas centra
darbībai un pasākumiem 163 000 EUR. Plānoti kultūras projekti 39 787 EUR.
Izglītība
Izdevumi plānoti 18 164 155 EUR apmērā, t.sk., Pirmskolas izglītības iestāžu
uzturēšanai, vispārizglītojošo skolu uzturēšanai, izglītojamo ēdināšanai un izglītības attīstības
projektiem. Pedagogu atalgojuma reformas gaitā 2019. gadā tika palielināta pirmskolas
izglītības iestāžu pedagogu darba likme par 40 EUR no septembra, šādi nodrošinot
vienlīdzīgas likmes ar valsts finansēto pedagogu atlīdzību. Pašvaldība turpinās finansēt:
•
•
•
•
•
•

Bērnu nometņu organizēšanu 9 000 EUR;
Stipendijas studentiem – topošajiem skolotājiem un ārstiem 4 000 EUR;
Licencētu aukļu pakalpojumu 83 846 EUR;
Līdzfinansējumu Mazo bērnu skoliņai 52 404 EUR;
Jauniešu darba prakses pie uzņēmējiem 40 000 EUR;
Pašvaldības brīvpusdienas piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem un 5.12.klasei 100%, 1.-4. klasei 50% apmērā finansējumu 400 000 EUR;
• Bezmaksas sabiedriskais transports skolēniem un tehnikuma audzēkņiem 80 100
EUR.
2019. gadā iesākti un tiks turpināts realizēt 2020. gadā vairākus izglītības projektus:
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• ERAF projekts “Jēkaba ceļa kultūras mantojums un mākslas jaunrades magnēti”
3 585 668 EUR un sadarbības partneru finansējums 522 880 EUR;
• ERAF projekts “Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides
uzlabošana”, kur plānots finansējums 914 231 EUR;
• ERASMUS un ESF, Nord plus fondu finansētos projektus.
ERAF projekta “Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides
uzlabošana”, ietvaros paredzēts rekonstruēt Kuldīgas Centra vidusskolas telpas un stadionu,
Kuldīgas 2. vidusskolas telpas un V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas veco sporta zāli par
multifunkcionālu centru. Kuldīgas novada pašvaldība turpinās realizēt iesāktos ESF projektus
“Karjeras atbalsts vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs”, “Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Atbalst priekšlaicīgo mācību pārtraukšanas
samazināšanai” un “Kompetenču pieeja mācību saturā”.
Pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības pakalpojumiem ieplānoti 245 900
EUR, kas ir par 30 000 EUR vairāk, kā 2019. gadā. Kuldīgas novada pašvaldība dalībai XII
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos pašvaldība plāno 62 035 EUR.
Izglītības iestāžu uzturēšanai, attīstībai un pedagogu atlīdzībai 2020. gadā plānoti
izdevumi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PII “Ābelīte” 896 814 EUR;
PII “Cīrulītis” 799 480 EUR;
PII “Bitīte” 741 219 EUR;
Viduskurzemes pamatskola - attīstības centrs 1 368 986 EUR;
Vārmes pamatskola 335 135 EUR;
Turlavas pamatskola 292 673 EUR;
Laidu pamatskola 272 369 EUR;
Vilgāles pamatskola 313 236 EUR;
Z.A.Meierovica Kabiles pamatskola 280 066 EUR;
Ēdoles pamatskola 326 741 EUR;
Kuldīgas 2. vidusskola 853 559 EUR;
Kuldīgas Centra vidusskola 1 067 072 EUR;
V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola 1 050 574 EUR;
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola 598 793 EUR;
Kuldīgas novada Sporta skola 1 387 852 EUR;
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs 450 577 EUR;
E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola 439 316 EUR.

Sociālā aizsardzība
Sociālas aizsardzības nozarē 2020. gadā 2 271 494 EUR, kas ir par 228 203 EUR vairāk
nekā bija plānoti 2019. gadā. Lielākais palielinājums ir uz sociālo pakalpojumu cenu
pieaugumu, salīdzinot ar 2019. gadu. Sociālai aizsardzībai līdzekļi plānoti:
• Kuldīgas novada Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai 226 000 EUR.
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• PA “Sociālais dienests” darbības nodrošināšanai un pabalstiem 1 995 952 EUR,
t.sk., dažādu veidu pabalstiem 1 448 298 EUR. Salīdzinot ar 2019. gadu, sociālie
pabalsti ir plānoti par 102 904 EUR vairāk.
2020. gadā pašvaldība plānojusi ieviest jaunu pabalsta veidu – jaundzimušā pabalsts
ģimenei plānojot finansējumu 35 000 EUR apmērā. Turpinās nodrošināt senioriem e-talonu
nodrošināšanu 10 080 EUR pilsētā un pagastos, 150 EUR pabalstu zelta kāzās un 30 EUR
apaļajās jubilejās, sākot no 75 gadu vecuma.
Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem
Atbilstoši Saeimas lēmumam turpināt 1998. gadā iesākto administratīvi teritoriālo
reformu (ATR), plānots, ka 2021. gadā pēc pašvaldību vēlēšanām Kuldīgas novadam varētu
pievienoties pašreizējais Skrundas novads un Alsungas novads. Lai jaunais novads 2021. gadā
spētu veiksmīgi uzsākt darbību, būs nepieciešama savstarpēji integrēta teritorijas attīstības
plānošanas dokumenta projekta izstrāde, jaunā novada administratīvās struktūras jeb
apvienošanās projekta izstrāde un jaunā novada budžeta plāna dokumenti. 2020.gada
Kuldīgas novada pašvaldības budžets vērtējams kā iepriekšējo gados uzsākto aktivitāšu
turpinājums un divos turpmākajos gados plānots turpināt nākamo gadu ES fondu piesaisti,
iesāktās aktivitātes un nodrošinot sociālos pakalpojumus. ES fondu apguvei plānots piesaistīt
iespējamos aizņēmumu resursus.
Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2020. gadā paredzēts
atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 1 882 228 EUR apmērā un saņemt aizņēmumus
3 678 143 EUR. Kuldīgas novada pašvaldības sniegtos galvojumus paredzēts atmaksāt 2020.
gadā 140 317 EUR. Kopējais saistību apjoms ar plānotajām kredītsaistībām sastāda 8.32%.
t.sk. uzņemtās saistības 8.17%.
Pašvaldība plāno saņemt aizņēmumu 2020. gadā ERAF projekta “Kuldīgas novada
vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” un “Kuldīgas pilsētas rietumu daļas
degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana industriālajai attīstībai” līdzfinansēšanai.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja

I.Bērziņa
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