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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. 2 402 666 euro apmērā saskaņā
ar 1.pielikumu;

2. Izteikt noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt Pašvaldības pamatbudžetu 2022. gadam ieņēmumos 117 023 248 euro

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

3. Izteikt noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:
“3. Apstiprināt nodokļu ieņēmumus 41 636 315 euro apmērā.”

4. Izteikt noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:
“4. Apstiprināt nenodokļu ieņēmumus 4 733 046 euro apmērā.”

5. Izteikt noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:
“5. Apstiprināt maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 4 871 238 euro apmērā.”

6. Izteikt noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:
“6. Apstiprināt ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumus 180 097 euro apmērā.”

7. Izteikt noteikumu 7.punktu, 7.1.,7.1.4., 7.1.5., 7.1.11., 7.1.12., 7.1.13., 7.1.14., 7.1.15.,
7.1.16., 7.1.17., 7.1.22., 7.1.25., 7.1.26., 7.1.28., 7.1.31., 7.2., 7.2.3., 7.2.4., 7.2.5., 7.2.6.,
7.2.8., 7.4., 7.5., 7.5.1 apakšpunktus šādā redakcijā, papildināt ar 7.1.32., un 7.2.9.
apakšpunktiem:
“7. Apstiprināt transfertu ieņēmumus (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu
pašvaldību budžetiem) 47 276 454 euro apmērā, tajā skaitā:
7.1. pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 25 196 571 euro apmērā, tajā skaitā:

7.1.4. algotie pagaidu sabiedriskie darbi – aktīvais nodarbinātības pasākums
(ESF/NVA) 60 158 euro apmērā;

7.1.5. dotācija no Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniedzēju zaudējumu kompensēšanai par I un II
grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personas, kura pavada I grupas
invalīdu vai bērnu invalīdu, pārvadāšanu bez maksas un kompensāciju
izmaksai par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem maršrutos, kas vairāk



kā par 30 % iziet ārpus pilsētas administratīvās teritorijas republikas
pilsētu pašvaldību administratīvajās teritorijās 82 828 euro apmērā;

7.1.11. mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
astoņiem mēnešiem 9 762 784 euro apmērā saskaņā ar 6.pielikumu;

7.1.12. mērķdotācija interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu
daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām astoņiem mēnešiem 594 150 euro apmērā saskaņā ar
5.pielikumu;

7.1.13. mērķdotācija Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un
rehabilitācijas centriem, speciālajām internātskolām un PII grupiņām 3 647
536 euro apmērā saskaņā 7.pielikumu;

7.1.14. mērķdotācija izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām 1 496 361 euro apmērā saskaņā ar 8.pielikumu;

7.1.15. dotācija profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās, mūzikas un
mākslas izglītības programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no Latvijas
Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 1 209 190 euro apmērā;

7.1.16. dotācija Valmieras Dizaina un Mākslas vidusskolas mākslas izglītības
programmās nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām no Latvijas Republikas Kultūras
ministrijas 662 323 euro apmērā;

7.1.17. finansējums no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
skolēnu ēdināšanai pamatizglītības iestādēs 355 713 euro apmērā;

7.1.22. finansējums no Latvijas Republikas Labklājības ministrijas 300 000 euro
apmērā mājokļu atbalstam;

7.1.25. finansējums no Centrālās vēlēšanu komisijas parakstu vākšanas tautas
nobalsošanas ierosināšanai un 14.Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai 167
146 euro apmērā;

7.1.26. Nodarbinātības valsts aģentūras finansējums projekta “Skolēnu
nodarbinātība vasarā” līdzfinansēšanai 40 078 euro apmērā;

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 378 427
euro apmērā;

7.1.31. finansējums no Latvijas Republikas Vides un Reģionālās attīstības
ministrijas Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam 497 824 euro apmērā;

7.1.32. finansējums no Latvijas Republikas Vides un Reģionālās attīstības
ministrijas ēku uzlabošanai Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam 222 858
euro apmērā.

7.2. līdzfinansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības projektiem un pasākumiem 11 165 223 euro apmērā, tajā
skaitā;

7.2.3. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums SAM projektiem 9 147
603 euro apmērā;

7.2.4. Eiropas savienības Sociālā fonda finansējums projektiem “Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” 263 154
euro apmērā;

7.2.5. Eiropas Savienības Erasmus+ finansējums projektiem 383 990 euro
apmērā;

7.2.6. Eiropas Savienības Sociālā fonda finansējums projektam “Sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei” 634 043 euro
apmērā;

7.2.8. Lauku atbalsta dienesta finansējums Valmieras novada apvienību teritoriju
labiekārtošanai (8 projekti) 146 378 euro;



7.2.9. Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansējums projektam “ Valmieras
multimediju festivāla mākslas un izglītības programma jauniešiem” 97 017
euro apmērā.

7.4. pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 904 976 euro
apmērā;

7.5. ieņēmumus Pašvaldības pamatbudžetā no citām pašvaldībām 1 165 884 euro
apmērā, tajā skaitā:
7.5.1. par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 621 147 euro apmērā;

8. 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 novada pamatbudžetu 2022.gadam izdevumos 123 753 223 euro

apmērā saskaņā ar 1.pielikumu, tajā skaitā pa funkcionālajām kategorijām:
8.1. vispārējiem valdības dienestiem 6 045 513 euro apmērā, tajā skaitā:

8.1.2. līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 647 824 euro apmērā. Lēmumus par
paredzētās apropriācijas izlietojumu pieņem pašvaldības dome;

8.2. sabiedriskajai kārtībai un drošībai 1 099 765 euro apmērā;
8.3. ekonomiskajai darbībai 9 321 659 euro apmērā;
8.4. vides aizsardzībai 1 783 217 euro apmērā;
8.5. pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 21 116 833 euro apmērā;
8.6. veselībai 526 115 euro apmērā;
8.7. atpūtai, kultūrai un reliģijai 12 642 283 euro apmērā;
8.8. izglītībai 59 367 354 euro apmērā;
8.9. sociālajai aizsardzībai 11 850 466 euro apmērā.”

9. Izteikt noteikumu 9.punktu, 9.1. un 9.1.2. punktus šādā redakcijā:
“9. Apstiprināt finansēšanas sadaļu – -9 132 641 euro apmērā saskaņā ar 1. un

4.pielikumu, tajā skaitā:
9.1. aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa – -9 311 483 euro apmērā, tajā skaitā:

9.1.2. ilgtermiņa aizņēmumi investīciju projektu īstenošanai – 13 454 376 euro
apmērā.”

10. Izteikt noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:
“11. Apstiprināt Pašvaldības ziedojumus un dāvinājumus 2022.gadam ieņēmumos 41

790 euro apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 25 490 euro apmērā un
izdevumos 41 790 euro apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.”;

11. Izteikt noteikumu 12.punktu šādā redakcijā:
“12. Apstiprināt Pašvaldības saistību apmēru 2022.gadā 4 592 264 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 septembrī, EUR” uz 10 lappusēm;”

4. “5. pielikums “Valsts mērķdotācijas sadalījums 2022.gadam Valmieras novada
pašvaldības interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” uz 1
lappuses;

5. “6. pielikums “Valsts mērķdotācijas sadalījums 2022.gadam Valmieras novada
pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” uz 1
lappuses;

6. “7. pielikums “Valsts mērķdotācijas sadalījums 2022.gadam Valmieras novada
pašvaldības speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām,
izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un
speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības
traucējumiem” uz 1 lappuses;



7. “8. pielikums “Valsts mērķdotācijas sadalījums 2022.gadam Valmieras novada
pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām” uz 1 lappuses;

8. “9. pielikums “Valsts budžeta līdzekļu sadalījums 2022.gadam Valmieras novada
pašvaldības izglītības iestāžu 1. - 4. klašu audzēkņu ēdināšanai” uz 1 lappuses;

9. “10. pielikums Paskaidrojuma raksts Valmieras novada pašvaldības 2022.gada
budžetam uz 5 lappusēm.”

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


