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APSTIPRINĀTI
Ar Vecpiebalgas novada pašvaldības domes
2021.gada 27.maijā lēmumu (protokols Nr.10, 5.§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2021.gada 27.maijā Nr.5/2021
Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagastā
Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 28.01.2021. saistošajos noteikumos
Nr.1/2021 „Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets 2021.gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu,
likumu “Par pašvaldību budžetiem”,
likumu "Par valsts budžetu 2020.gadam"
1. Apstiprināt Grozījumus saistošajos noteikumos Nr.1/2021 " Vecpiebalgas novada pašvaldības
budžets 2021.gadam" 2.1 un 2.2 punktā saskaņā ar 1.pielikumu:
1.1. "2.1. Ieņēmumos 5 514 993 euroapmērā";
1.2. "2.2. Izdevumos 5 634 948 euro apmērā"
3. Saistošie noteikumi Nr. 5/2021 "Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1/2021 " Vecpiebalgas
novada pašvaldības budžets 2021.gadam"" stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas,
ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes
ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

Domes priekšsēdētājs

I. PUTNIŅŠ

Paskaidrojuma raksts grozījumiem "Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets
2021.gadam.
Ieņēmumi
Budžeta ieņēmumus ir plānots samazināt par EUR 787, no kuriem transfertu samazinājums
par EUR 2 942, nenodokļu ieņēmumu palielinājums par EUR 955 un tiešo nodokļu palielinājums
par EUR 200. Kopsummā ieņēmumiem veidojot EUR 5 514 993.
Transfertu samazinājums saistīts ar skolēnu savstarpējiem norēķiniem izglītības funkciju
nodrošināšanai, kas jaunā novada ietvaros vairs nebūs jāpārskaita.
Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2021.gada 1.janvāri bija EUR 543 895.
Izdevumi
Budžeta izdevumi plānoti EUR 5 634 948 apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu
pamatsummas atmaksas). Izdevumus palielināt plānots par EUR 85 236.
Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti palielināt EUR 1 744 apmērā, saistībā ar papildus inventāra iegādi
attālinātā darba nodrošināšanai, kopā gada plānu sastādot EUR 513 358 apmērā.
Ekonomiskā darbība
Izdevumus plānots palielināt par EUR 650, kas nepieciešami finansiālam atbalstam
biedrībām un papildus atalgojumam, kopā plānojot EUR 449 501.
Vides aizsardzība
Izdevumus plānots palielināt par EUR 60, palielinot izdevumus dabas resursu nodoklim,
kopā plānojot EUR 30 018.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Plānots izdevumu palielinājums par EUR 92 160, palielinājums lielākoties saistīts ar ielas
būvniecības izmaksām no pašvaldības līdzekļiem - EUR 81 366, kā arī ar neplānotām pabalstu
izmaksām darbiniekiem.
Kopējie izdevumi plānoti EUR 1 390 137 apmērā.
Veselība
Izdevumus plānots palielināt par EUR 436, palielinot izdevumus inventāra iegādei, kopā
plānojot EUR 53 215.
Atpūta, kultūraun reliģija
Izdevumus plānots palielināt par EUR 4 293, lielākoties palielinājums saistīts ar plānoto
preču un pakalpojumu izmaksu palielinājumu.
Kopējie izdevumi plānoti EUR 635 519 apmērā.

Izglītība
Izdevumus plānots samazināt EUR 16 237 apmērā, palielinot izmaksas precēm un
pakalpojumiem, un samazinot izmaksas Vecpiebalgas vidusskolas stadiona būvniecībai, kam
plānots aizņēmums valsts kasē. Kopā Izglītībai izmaksas plānojot EUR 2 125 211 apmērā.
Sociālā aizsardzība
Sociālā dienesta budžeta izmaksas plānots palielināt par EUR 2 130, kas saistītas ar
ēdināšanas pakalpojumu nodrošinājumu audžu un maznodrošinātām ģimenēm. Sociālajai
aizsardzībai izmaksas plānotas EUR 376 250 apmērā.
.
Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2021.gadā paredzēts atmaksāt
aizņēmumu pamatsummas EUR 590 963 apmērā.
Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetā 2021.gadam plānots atlikums uz perioda
beigām EUR 24 567 apmērā.

Domes priekšsēdētājs

I.Putniņš

