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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Valmierā 
 

2022.gada 28.jūlijā Nr.60 
 (protokols Nr.14, 29.§) 
 
 

Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2022.gada 3.februāra 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. 265 846 euro apmērā saskaņā ar 
1.pielikumu; 

2. Izteikt noteikumu 2.punktu šādā redakcijā: 
“2. Apstiprināt Pašvaldības pamatbudžetu 2022.gadam ieņēmumos 105 203 567 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 2 920 891 euro apmērā.” 
4. Izteikt noteikumu 5.punktu šādā redakcijā: 

“5. Apstiprināt maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 4 653 565 euro apmērā.” 
5. Izteikt noteikumu 6.punktu šādā redakcijā: 

“6. Apstiprināt ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumus 151 073 euro apmērā.” 
6. Izteikt noteikumu 7.punktu, 7.1., 7.2., 7.2.3., 7.2.5. apakšpunktus šādā redakcijā, papildināt  ar 

7.1.30., 7.1.31. un 7.2.8. apakšpunktiem: 
“7. Apstiprināt transfertu ieņēmumus (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu 

pašvaldību budžetiem) 40 625 445 euro apmērā, tajā skaitā: 
7.1. pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 18 089 548 euro apmērā, tajā skaitā: 

7.1.30. finansējums no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 
investīciju projektam “Valmieras Gaujas krasta vidusskolas sporta zāles 
būvniecības un labiekārtošana” 1 318 484 euro apmērā; 

7.1.31. finansējums no Vides un Reģionālās attīstības ministrijas Ukrainas 
civiliedzīvotāju atbalstam  340 665 euro apmērā; 

7.2. līdzfinansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 
palīdzības projektiem un pasākumiem 11 647 682 euro apmērā, tajā skaitā; 
7.2.3.  Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums SAM projektiem 

9 071 391 euro apmērā; 
7.2.5.  Eiropas Savienības Erasmus+ finansējums projektiem 294 268 euro 

apmērā; 



7.2.8.  Lauku atbalsta dienesta finansējums Valmieras novada apvienību teritoriju 
labiekārtošanai (8 projekti)   175 548 euro; 

7. Izteikt noteikumu 8.punktu 8.1., 8.3., 8.5., 8.7., 8.8. un 8.9.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“8. Apstiprināt Valmieras novada pamatbudžetu 2022. gadam izdevumos 114 076 121 euro 

apmērā saskaņā ar 1. pielikumu, tajā skaitā pa funkcionālajām kategorijām: 
8.1. vispārējiem valdības dienestiem 5 215 617 euro apmērā; 
8.3. ekonomiskajai darbībai 9 674 254 euro apmērā; 
8.5. pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 20 720 393 euro apmērā; 
8.7. atpūtai, kultūrai un reliģijai 12 197 815 euro apmērā; 
8.8. izglītībai 50 803 343 euro apmērā; 
8.9. sociālajai aizsardzībai 12 071 271 euro apmērā.” 

8. Izteikt noteikumu 9.punktu, 9.1. , 9.1.1. un 9.1.2. punktus šādā redakcijā: 
“9.  Apstiprināt finansēšanas sadaļu – -9 138 400 euro apmērā saskaņā ar 1. un 4.pielikumu, 

tajā skaitā: 
9.1. aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa – -9 317 242 euro apmērā, tajā skaitā: 

9.1.1. ilgtermiņa aizņēmumi atmaksa – 4 142 893 euro apmērā; 
9.1.2. ilgtermiņa aizņēmumi investīciju projektu īstenošanai – 13 460 135 euro 

apmērā.” 
9. Izteikt noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:  

“11. Apstiprināt Pašvaldības ziedojumus un dāvinājumus 2022.gadam ieņēmumos 
26 614 euro apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 25 490 euro apmērā un 
izdevumos 26 614 euro apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.”; 

10. Izteikt noteikumu 12.punktu šādā redakcijā:  
 “12.  Apstiprināt Pašvaldības saistību apmēru 2022.gadā 4 592 631 euro apmērā, saskaņā ar 

4.pielikumu.”. 
 
Pielikumā: 1. “1. pielikums “Valmieras novada pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta 

ieņēmumu un izdevumu tāme 2022.gadam” uz 8 lappusēm;” 
2. “2. pielikums “Valmieras novada pašvaldības konsolidētā ziedojuma un 

dāvinājuma budžeta ieņēmumu un izdevumu tāme 2022.gadam” uz 2 lappusēm;” 
3. “4. pielikums “Valmieras novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un 

ilgtermiņa saistību apmērs 2022.gada jūlijā, EUR” uz 9 lappusēm;” 
4. “9. pielikums Paskaidrojuma raksts Valmieras novada pašvaldības 2022.gada 

budžetam uz 5 lappusēm.” 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 

 


