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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Burtniekos

2022.gada 26.maijā Nr.52
(protokols Nr.11, 39.§)

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr. 37 “Par Valmieras novada pašvaldības 2022. gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas

2.punktu, 46.panta pirmo daļu, Likuma par
budžetu un finanšu vadību 6.pantu un 41.pantu,

likumu “Par pašvaldību budžetiem”

1. Izteikt noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Valmieras novada pašvaldības

(turpmāk – Pašvaldība) pamatbudžetā uz 01.01.2023. 251 758 euro apmērā saskaņā ar
1.pielikumu;

2. Izteikt noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt Pašvaldības pamatbudžetu 2022. gadam ieņēmumos 103 012 538 euro

apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 18 326 098 euro, saskaņā ar
1.pielikumu.”

3. Izteikt noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:
“4. Apstiprināt nenodokļu ieņēmumus 3 038 210 euro apmērā.”

4. Izteikt noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:
“5. Apstiprināt maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 4 520 869 euro apmērā.”

5. Izteikt noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:
“6. Apstiprināt ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumus 146 627 euro apmērā.”

6. Izteikt noteikumu 7.punktu, 7.1., 7.1.3., 7.1.8., 7.1.19., 7.2., 7.2.4. un 7.2.5. apakšpunktus
šādā redakcijā, papildināt ar 7.1.25., 7.1.26., 7.1.27., 7.1.28., 7.1.29. un 7.2.7.
apakšpunktiem:
“7. Apstiprināt transfertu ieņēmumus (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu

pašvaldību budžetiem) 38 454 239 euro apmērā, tajā skaitā:
7.1. pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 16 364 246 euro apmērā, tajā

skaitā:
7.1.3. Finansējums no Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 47 610 euro

apmērā pašvaldības policijas darbinieku piemaksām par darbu
pandēmijas COVID-19 ierobežošana;

7.1.8. Mērķdotācija no Nacionālā Veselības dienesta 51 615 euro apmērā
novada feldšerpunktu darbības nodrošināšanai;

7.1.19. finansējums no Valsts reģionālās attīstības aģentūras projektiem
“Centralizētas mehāniskās ventilācijas sistēmas izbūve” 216 660 euro;

7.1.25. finansējums no Centrālās vēlēšanu komisijas parakstu vākšanas tautas
nobalsošanas ierosināšanai 17 895 euro;

7.1.26. Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums projekta “Skolēnu
nodarbinātība vasarā” līdzfinansēšanai 38 100 euro;

7.1.27. līdzfinansējums no Valsts zivju fonda dabas resursu projektu
līdzfinansēšanai 39 264 euro;



7.1.28. finansējums no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
izglītības iestādēm par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības
nodrošināšanu un loģistikas un darba organizācijas nodrošināšanu augsta
epidemioloģiskā riska apstākļos COVID-19 pandēmijas laikā 325 756
euro;

7.1.29. finansējums no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas izglītības iestādēm
par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu un loģistikas un
darba organizācijas nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska
apstākļos COVID-19 pandēmijas laikā 17 487 euro;

7.2. līdzfinansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības projektiem un pasākumiem 11 201 778 euro apmērā, tajā skaitā;
7.2.4. Eiropas savienības Sociālā fonda finansējums projektiem “Pasākumi

vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” 208 884
euro apmērā;

7.2.5. Eiropas Savienības Erasmus+ finansējums projektiem 62 487 euro apmērā;
7.2.6. Eiropas Reģionālā attīstības fonda gala maksājums SAM 4.2.2. projektam

“Ēkas Stacijas iela 26, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana”
16 170 euro;

7. Izteikt noteikumu 8.punktu 8.1., 8.1.2., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8. un
8.9.apakšpunktu šādā redakcijā:
“8. Apstiprināt Valmieras pilsētas pamatbudžetu 2022. gadam izdevumos 111 727 662 euro

apmērā saskaņā ar 1. pielikumu, tajā skaitā pa funkcionālajām kategorijām:
8.1. vispārējiem valdības dienestiem 5 192 748 euro apmērā, tajā skaitā:

8.1.2. līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 100 000 euro apmērā. Lēmumus par
paredzētās apropriācijas izlietojumu pieņem pašvaldības dome

8.2. sabiedriskajai kārtībai un drošībai 1 115 665 euro apmērā;
8.3. ekonomiskajai darbībai 9 272 181 euro apmērā;
8.4. vides aizsardzībai 1 813 096 euro apmērā;
8.5. pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 20 868 387 euro apmērā;
8.6. veselībai 464 667 euro apmērā;
8.7. atpūtai, kultūrai un reliģijai 12 212 258 euro apmērā;
8.8. izglītībai 48 989 627 euro apmērā;
8.9. sociālajai aizsardzībai 11 799 033 euro apmērā.”

8. Izteikt noteikumu 9.punktu, 9.1. un 9.1.1.punktus šādā redakcijā:
“9. Apstiprināt finansēšanas sadaļu – -8 966 883 euro apmērā saskaņā ar 1. un 3.pielikumu,

tajā skaitā:
9.1. aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa – -9 145 724 euro apmērā, tajā skaitā:

9.1.2. ilgtermiņa aizņēmumi atmaksa – 4 158 641 euro apmērā;
9.2. līdzdalība radnieciskā un asociētā uzņēmuma kapitālā 178 842 euro apmērā.”;

9. Izteikt noteikumu 13.punktu šādā redakcijā:
“13. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļi atlikumu Citos budžeta līdzekļos uz

01.01.2023. 44 381 euro apmērā saskaņā ar 4 .pielikumu.”;
10. Izteikt noteikumu 14.punktu šādā redakcijā:

“14. Apstiprināt Pašvaldības Citos budžeta 2022.gada ieņēmumos 46 379 euro apmērā,
ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 46 379 euro apmērā un izdevumos 1 998 euro
apmērā, saskaņā ar 4.pielikumu.”.

Pielikumā: 1. “Valmieras novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu
tāme 2022.gadam” uz 8 lappusēm;

3. “Valmieras novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību
apmērs 2022.gada maijā, EUR” uz 2 lappusēm;

4. “Valmieras novada pašvaldības citu budžeta līdzekļu ieņēmumu un izdevumu
tāme 2022.gadam” uz 1 lapas” uz 1 lappuses;

9. Paskaidrojuma raksts Valmieras novada pašvaldības 2022.gada budžetam uz
4 lappusēm.



Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


