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KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ IESKAITĪTĀ DABAS 

RESURSA NODOKĻA IZLIETOŠANAS NOLIKUMS 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Nolikums izstrādāts, pamatojoties uz Dabas resursu nodokļa likumu un ar to 

saistītajiem Ministru kabineta noteikumiem. 

2.  Nolikums nosaka kārtību, kādā Krustpils novada pašvaldība (turpmāk- pašvaldība) 

plāno ieņēmumus un izdevumus no dabas resursu nodokļa. 

3. Lēmumu par dabas resursu nodokļa ieņēmumiem un dabas resursu nodokļa 

izlietojumu kārtējam gadam pieņem Krustpils novada pašvaldības dome, apstiprinot 

ikgadējo budžetu. 

II. Līdzekļu sadale 

4. 10 procentus no kopējiem dabas resursu nodokļa ieņēmumiem kārtējam gadam tiek 

paredzēti dabas resursu rezerves fondā. 

5. 90 procentus no kopējiem dabas resursu nodokļa ieņēmumiem kārtējam gadam 

plāno visai Krustpils novada pašvaldības administratīvajai teritorijai kopumā pēc 

konkrētas pagasta pārvaldes vai struktūrvienības pieprasījuma, kas tiek izskatīti 

Budžeta un gada pārskatu izvērtēšanas komisijā. 

IV. Līdzekļu izlietošana 

6. Dabas resursu nodokļa līdzekļi izlietojami tikai tādu pasākumu un projektu 

finansēšanai, kas saistīti ar mērķi veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu 
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izmantošanu, vides aizsardzību, ierobežojot vides piesārņošanu, samazināt vidi 

piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu 

tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli 

nodrošināt vides aizsardzības pasākumus, piemēram, Vides un civilās aizsardzības 

dienesta vides speciālistu atlīdzībai un dienesta darbības nodrošināšanai, vides 

monitoringu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību, gaisa aizsardzību 

un klimata pārmaiņām, vides un dabas resursu izpēti, novērtēšanu un atjaunošanu, 

ūdens aizsardzību, augšņu un grunts aizsardzību un sanāciju, atkritumu 

apsaimniekošanu, radioaktīvo atkritumu pārvaldību. 

7. Dabas resursu rezerves fonda līdzekļus var izmantot avārijas seku likvidēšanai un 

novada kopējo pasākumu un projektu finansēšanai, kuri saistīti ar vides un ūdens 

aizsardzību, atkritumu apsaimniekošanu, izglītību un audzināšanu vides aizsardzības 

jomā. 

V. Dabas resursu nodokļa pārvalde 

8. Dabas resursu nodokli Valsts ieņēmumu dienests ieskaita Krustpils novada 

pašvaldības speciālā budžeta kontā.  

9. Lēmumu par līdzekļu piešķiršanu no dabas resursu nodokļa rezerves fonda pieņem 

pašvaldības dome. 

VI. Līdzekļu uzskaite un kontrole 

10. Līdzekļu izlietotājs nodrošina piešķirto līdzekļu izlietojumu atbilstoši Nolikumā 

noteiktiem mērķiem un ir atbildīgs par to. 

 

11. Saņemtie līdzekļi un to izlietojums jāatspoguļo grāmatvedības uzskaitē, kā arī 

jānodrošina ieņēmumu un izdevumu analītiskā uzskaite saskaņā ar budžeta 

klasifikācijas kodiem atbilstoši ekonomiskām kategorijām un apstiprinātam plānam 

kārtējā budžetā. 

 

12. Informāciju par saņemto dabas resursu nodokļa izlietojumu, saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem, iekļauj Krustpils novada pašvaldības pārskatos. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       K.Pabērzs 


