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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Valmierā 
 

2022.gada 29.decembrī Nr.81 
 (protokols Nr.24, 9.§) 
 
 

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. 4 310 827 euro apmērā saskaņā ar 
1.pielikumu; 

2. Izteikt noteikumu 2.punktu šādā redakcijā: 
“2. Apstiprināt Pašvaldības pamatbudžetu 2022.gadam ieņēmumos 117 455 869 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 44 616 315 euro apmērā.” 
4. Izteikt noteikumu 4.punktu šādā redakcijā: 

“4. Apstiprināt nenodokļu ieņēmumus 3 246 889 euro apmērā.” 
5. Izteikt noteikumu 5.punktu šādā redakcijā: 

“5. Apstiprināt maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 5 248 782 euro apmērā.” 
6. Izteikt noteikumu 6.punktu šādā redakcijā: 

“6. Apstiprināt ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumus 260 172 euro apmērā.” 
7. Izteikt noteikumu 7.punktu, 7.1., 7.1.5.,7.1.6., 7.1.8., 7.1.10., 7.1.13., 7.1.15., 7.1.17.,7.1.18, 

7.1.21., 7.1.22.,7.1.24., 7.1.28., 7.1.31., 7.1.32., 7.2.,7.2.1., 7.2.3., 7.2.4., 7.2.5., 7.2.6.,7.3., 7.4., 
7.5., 7.5.2.apakšpunktus šādā redakcijā, papildināt ar 7.1.33.apakšpunktu: 

“7. Apstiprināt transfertu ieņēmumus (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu 
pašvaldību budžetiem) 45 757 613 euro apmērā, tajā skaitā: 
7.1. pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 26 356 367 euro apmērā, tajā skaitā: 

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 116 948 euro apmērā; 

7.1.6. mērķdotācija pašvaldību autoceļiem 1 527 798 euro apmērā, tai skaitā speciāla 
dotācija tranzītielu uzturēšanai 30 669 euro apmērā;  



7.1.8. Mērķdotācija no Nacionālā Veselības dienesta 51 885 euro apmērā novada 
feldšerpunktu darbības nodrošināšanai; 

7.1.10. mērķdotācija Pašvaldības Kultūras centra un Mūzikas skolas māksliniecisko 
kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām 42 985 euro apmērā; 

7.1.13. mērķdotācija Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un 
rehabilitācijas centriem, speciālajām internātskolām un PII grupiņām 3 668 498 
euro apmērā saskaņā 7.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 1 124 673 euro apmērā; 

7.1.17. finansējums no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas skolēnu 
ēdināšanai pamatizglītības iestādēs 359 148 euro apmērā; 

7.1.18. finansējums no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas mācību 
līdzekļu un mācību literatūras iegādei 2022.gadā 233 126 euro apmērā; 

7.1.21. finansējums no Latvijas Republikas Labklājības ministrijas 112 654 euro 
apmērā atbalstam pašvaldību atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem; 

7.1.22. finansējums no Latvijas Republikas Labklājības ministrijas 744 620 euro 
apmērā mājokļu atbalstam; 

7.1.24. finansējums no Latvijas Republikas Labklājības ministrijas asistenta 
pakalpojumu nodrošināšanai 737 765 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 325 756 euro apmērā; 

7.1.31. finansējums no Latvijas Republikas Vides un Reģionālās attīstības ministrijas 
Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam 695 580 euro apmērā; 

7.1.32. finansējums no Latvijas Republikas Vides un Reģionālās attīstības ministrijas 
ēku uzlabošanai Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam 310 000 euro apmērā; 

7.1.33.   finansējums no Latvijas Republikas Vides un Reģionālās attīstības ministrijas 
“Energoresursu atbalsta likuma” noteiktajā kārtībā finansējums energoresursu 
atbalstam novada iedzīvotājiem 700 290 euro apmērā. 

 7.2. līdzfinansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 
palīdzības projektiem un pasākumiem 7 904 044 euro apmērā, tajā skaitā; 

     7.2.1.  ārvalstu vadošā partnera finansējums dabas resursu projektiem 20 364 euro     
apmērā; 

7.2.3. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums SAM projektiem 5 878 370  
euro apmērā; 

7.2.4. Eiropas savienības Sociālā fonda finansējums projektiem “Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” 270 821 euro 
apmērā; 

7.2.5.  Eiropas Savienības Erasmus+ finansējums projektiem 382 790 euro 
apmērā; 

7.2.6. Eiropas Savienības Sociālā fonda finansējums projektam “Sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei” 477 483 euro apmērā; 

7.3. dotācija no Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda 9 675 800 euro apmērā. 
7.4. pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 929 028 euro apmērā; 
7.5. ieņēmumus Pašvaldības pamatbudžetā no citām pašvaldībām 892 374 euro apmērā, 

tajā skaitā: 
7.5.2. Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums specifiskā atbalsta mērķa 

(SAM) 5.5.1.projektam “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” 
271 227 euro apmērā. 

8. Izteikt noteikumu 8.punktu 8.1., 8.1.1., 8.1.2, 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 118 048 849 euro 

apmērā saskaņā ar 1.pielikumu, tajā skaitā pa funkcionālajām kategorijām: 
  8.1. vispārējiem valdības dienestiem 6 332 429 euro apmērā, tajā skaitā: 



8.1.1. ar pašvaldības saņemtajiem aizdevumiem saistītie maksājumi 231 486 euro 
apmērā; 

8.1.2. līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 989 975 euro apmērā. Lēmumus par 
paredzētās apropriācijas izlietojumu pieņem pašvaldības dome; 

8.3. ekonomiskajai darbībai 9 070 106 euro apmērā; 
8.4. vides aizsardzībai 1 819 824 euro apmērā; 
8.5. pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 16 358 452 euro apmērā; 
8.6. veselībai 534 052 euro apmērā; 
8.7. atpūtai, kultūrai un reliģijai 11 738 575 euro apmērā; 
8.8. izglītībai 58 845 305 euro apmērā; 
8.9. sociālajai aizsardzībai 12 250 341 euro apmērā.” 

9. Izteikt noteikumu 9.punktu, 9.1., 9.1.1., 9.1.2. un 9.2.punktus šādā redakcijā: 
“9. Apstiprināt finansēšanas sadaļu – -4 903 807 euro apmērā saskaņā ar 1. un 4.pielikumu, tajā 
skaitā: 
9.1. aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa – -5 135 649 euro apmērā, tajā skaitā: 
 9.1.1.   ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa 4 087 891 euro apmērā; 

9.1.2. ilgtermiņa aizņēmumi investīciju projektu īstenošanai – 9 223 540 euro apmērā. 
      9.2.   līdzdalība radnieciskā un asociētā uzņēmuma kapitālā 231 842 euro apmērā. 

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

64 547 euro apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 25 490 euro apmērā un 
izdevumos 64 547 euro apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.”; 

11. Izteikt noteikumu 12.punktu šādā redakcijā: 
 “12.  Apstiprināt Pašvaldības saistību apmēru 2022.gadā 4 570 402 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 decembrī, EUR” uz 9 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. “9.pielikums ““Valsts budžeta līdzekļu sadalījums 2022.gadam Valmieras novada 
pašvaldības izglītības iestāžu 1.-4. klašu audzēkņu ēdināšanai” uz 1 lappuses”; 

8. Paskaidrojuma raksts Valmieras novada pašvaldības 2022.gada budžetam uz 
5 lappusēm.” 

 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


