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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valmierā
2020.gada 24.septembrī
Nr.355
(protokols Nr.19, 29.§)
Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.344 „Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2020. 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”
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Izteikt noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu Valmieras pilsētas pašvaldības
(turpmāk – Pašvaldība) pamatbudžetā uz 01.01.2021. 25 701 euro apmērā saskaņā ar
1. un 2.pielikumu.”
Izteikt noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt Pašvaldības pamatbudžetu 2020.gadam ieņēmumos 53 356 059 euro
apmērā, ieskaitot līdzekļu atlikumu gada sākumā 6 823 567 euro, saskaņā ar 1. un
2.pielikumu.”.
Izteikt noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:
“3. Apstiprināt nodokļu ieņēmumus 20 268 033 euro apmērā.”.
Izteikt noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:
“4. Apstiprināt nenodokļu ieņēmumus 252 120 euro apmērā.”.
Izteikt noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:
“5. Apstiprināt maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 1 889 389 euro apmērā, tajā
skaitā samazināti ieņēmumi par atgūstamajiem trešo personu izdevumiem 340 400 euro
apmērā.”.
Izteikt noteikumu 6.punktu, 6.1., 6.2. un 6.4. apakšpunktus šādā redakcijā:
“6. Apstiprināt ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumus 120 734 euro apmērā, tajā skaitā:
6.1. Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā
projekta “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” finansējums 23 002 euro apmērā;
6.2. Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā
projekta “INSURE- Inovatīva ilgtspējīga attīrīšana” finansējums 14 504 euro apmērā;
6.4. Vispārizglītojošo skolu projektu līdzfinansējums 5 676 euro apmērā.”.
Izteikt noteikumu 7.punktu, 7.1, 7.1.1., 7.1.9., 7.1.10., 7.1.12., 7.1.13., 7.1.14., 7.1.15.,
7.1.16., 7.1.17., 7.1.21., 7.1.22., 7.2., 7.2.1., 7.2.8., 7.4., 7.5., 7.5.3. apakšpunktus šādā
redakcijā, papildināt ar 7.1.31., 7.2.20., 7.2.21., 7.2.22., 7.2.23., 7.2.24., 7.2.25., 7.2.26.,
7.4.2., 7.4.3., 7.4.4., 7.4.5., apakšpunktiem un izslēgt 7.1.19. un 7.2.10. apakšpunktus:
“7. Apstiprināt transfertus ieņēmumus 24 002 216 euro apmērā, tajā skaitā:
7.1. pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 14 821 541 euro apmērā, tajā
skaitā:
7.1.1. Centrālās vēlēšanu komisijas finansējums parakstu vākšanai 2 742 euro
apmērā;

7.1.9.

mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
4 892 744 euro apmērā saskaņā ar 6.pielikumu;
7.1.10. mērķdotācija interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu
daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām 357 674 euro apmērā saskaņā ar 7.pielikumu;
7.1.12. mērķdotācija 2020.gada septembra- decembra mēnešiem Valmieras Gaujas
krasta vidusskolai- attīstības centram un pirmsskolas izglītības iestāžu
speciālajām grupām 523 732 euro apmērā;
7.1.13. mērķdotācija izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām 485 123 euro apmērā saskaņā ar 9.pielikumu;
7.1.14. dotācija profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās nodarbināto
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas
443 247 euro apmērā;
7.1.15. dotācija Valmieras Mūzikas skolas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības
programmās nodrabināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām no Latvijas Republikas Kultūras
ministrijas LNKC 363 953 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 533 912 euro apmērā, tajā skaitā 460 225 euro apmērā
profesionālās vidējās izglītības programmām un 73 687 euro apmērā
profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmās;
7.1.17. finansējums no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas skolēnu
ēdināšanai pamatizglītības iestādēs 141 191 euro apmērā saskaņā ar
10.pielikumu;
7.1.21. Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansējums programmas “Latvijas
skolas soma” īstenošanai 41 631 euro apmērā;
7.1.22. Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas līdzfinansējums
metodisko jomu darbībai 5 069 euro apmērā;
7.1.31. Latvijas Republikas Labklājības ministrijas mērķdotācija krīzes pabalstu
segšanai 6 970 euro apmērā.
7.2. līdzfinansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības projektiem un pasākumiem 7 671 862 euro apmērā, tajā skaitā:
7.2.1.
Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un
vadībai projektā “Projektu atlases un vērtēšanas procesa nodrošināšana
Valmieras pilsētas pašvaldībā” finansējums 27 124 euro apmērā;
7.2.8. Eiropas Savienības Erasmus+ finansējums Valmieras Valsts ģimnāzijas
projektam “Mācies, lai mācītu” 3 382 euro apmērā;
7.2.20. Eiropas Savienības Erasmus+ finansējums Valmieras Valsts ģimnāzijas
projektam “Global Alternatives for Young Actors” 24 952 euro apmērā;
7.2.21. Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras finansējums Valmieras
2.vidusskolas projektam “Proti un dari” 14 087 euro apmērā;
7.2.22. Eiropas Savienības Erasmus+ finansējums Valmieras Gaujas krasta
vidusskolai “Mācies, lai mācītu” 41 924 euro apmērā;
7.2.23. Eiropas Savienības Erasmus+ finansējums Valmieras Gaujas krasta
vidusskolai “Impoving creative problems solving skills in math with the help
of games” 23 544 euro apmērā;
7.2.24. Eiropas Savienības Erasmus+ finansējums Valmieras Gaujas krasta
vidusskolas projektam “A Safe Sporty Inclusion for Special” 26 232 euro
apmērā;
7.2.25. Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras finansējums Jaunatnes
centra “Vinda” projektam 4 300 euro apmērā;
7.2.26. Eiropas Savienības Erasmus+ finansējums Valmieras Pārgaujas
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sākumskolas projektam “Let’s explore our cultures” 22 453 euro apmērā.
7.4. pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 164 941 euro apmērā,
tajā skaitā;
7.4.2. Vidzemes plānošanas reģiona finansējums Valsts kultūrkapitāla fonda
atbalstītā projektā Valmieras muzejam “Valmieras muzeja virtuālā tūre
“Ceļojums Bruņinieku ielā”” 2 500 euro apmērā;
7.4.3. Vidzemes plānošanas reģiona finansējums Valsts kultūrkapitāla fonda
atbalstītā projektos Valmieras Kultūras centram “Koncertuzvedums bērniem
“Krāsainā pasaule” un “Gara gaisma” 3 300 euro apmērā;
7.4.4. Sabiedrības integrācijas fonda finansējums Valmieras Kultūras centra
projektam “Tēva dienas svinības Valmierā” 2 723 euro apmērā;
7.4.5. Vidzemes plānošanas reģiona finansējums Valsts kultūrkapitāla fonda
atbalstītā projektā Valmieras mūzikas skolai “Grāmata Valmieras mūzikas
skolai 100” 2 000 euro apmērā.
7.5. ieņēmumus Pašvaldības pamatbudžetā no citām pašvaldībām 1 311 213 euro
apmērā, tajā skaitā:
7.5.3. par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 1 105 944 euro.”.
Izteikt noteikumu 8.punktu, 8.1., 8.1.2., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.8.2. un 8.9.
apakšpunktus šādā redakcijā, izslēgt 8.1.3.apakšpunktu:
“8. Apstiprināt Valmieras pilsētas pamatbudžetu 2020.gadam izdevumos 65 420 535 euro
apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu, tajā skaitā pa funkcionālajām kategorijām:
8.1. vispārējiem valdības dienestiem 2 153 743 euro apmērā, tajā skaitā:
8.1.2. līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 7 000 euro apmērā. Lēmumus par
paredzētās apropriācijas izlietojumu pieņem pašvaldības dome;
8.2. sabiedriskajai kārtībai un drošībai 370 681 euro apmērā;
8.3. ekonomiskajai darbībai 4 933 849 euro apmērā;
8.4. vides aizsardzībai 1 280 073 euro apmērā;
8.5. pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 7 216 624 euro apmērā, tajā
skaitā samazināti izdevumi par atgūstamajiem trešo personu izdevumiem
241 832 euro apmērā;
8.6. veselībai 118 090 euro apmērā;
8.7. atpūtai, kultūrai un reliģijai 14 950 780 euro apmērā, tajā skaitā samazināti
izdevumi par atgūstamajiem trešo personu izdevumiem 2 950 euro apmērā;
8.8. izglītībai 29 939 445 euro apmērā, tajā skaitā:
8.8.2. samazināti izdevumi par atgūstamajiem trešo personu izdevumiem
80 616 euro apmērā;
8.9. sociālajai aizsardzībai 3 961 564 euro apmērā, tajā skaitā samazināti izdevumi par
atgūstamajiem trešo personu izdevumiem 15 002 euro apmērā.”.
Izteikt noteikumu 9.punktu, 9.1., un 9.1.2. apakšpunktus šādā redakcijā:
“9. Apstiprināt finansēšanas sadaļu – 12 090 177 euro apmērā saskaņā ar 1., 2. un
4.pielikumu, tajā skaitā:
9.1 aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa – 12 090 177 euro apmērā, tajā skaitā:
9.1.2. saņemtais aizņēmums – 14 112 286 euro apmērā.”.

Pielikumā:
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pielikums „Valmieras pilsētas pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta
ieņēmumu un izdevumu tāme 2020. gadam (kopsavilkums)” uz 1 lapas;
pielikums „Valmieras pilsētas pašvaldības konsolidētā pamatbudžeta
ieņēmumu un izdevumu tāme 2020. gadam” uz 4 lapām;
4.pielikums “Valmieras pilsētas pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un
ilgtermiņa saistību apmērs 2020. gada aprīlī, EUR” uz 1 lapas;
6.pielikums “Valsts mērķdotācijas sadalījums 2020.gadam Valmieras pilsētas
pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām” uz 1 lapas;
7.pielikums “Valsts mērķdotācijas sadalījums 2020.gadam Valmieras pilsētas
pašvaldības interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” uz
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1 lapas;
8.pielikums “Valsts mērķdotācijas sadalījums 2020.gadam Valmieras pilsētas
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 lapas;
9.pielikums “Valsts mērķdotācijas sadalījums 2020.gadam Valmieras pilsētas
pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām” uz 1 lapas;
10.pielikums „Valsts budžeta līdzekļu sadalījums 2020.gadam Valmieras
pilsētas pašvaldības pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” uz 1 lapas;
Paskaidrojuma raksts Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetam uz
3 lapām.

Domes priekšsēdētājs

4

Jānis Baiks

