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Par Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”46.pantu
likumu “Par pašvaldību budžetiem”
likumu “Par valsts budžetu 2021.gadam”

1. Saistošie noteikumi nosaka Vecpiebalgas novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta
ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī
budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2.

Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžetu 2021. gadam šādā apmērā
(1.pielikums):
2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 5 515 780 euro,
2.2. kārtējā gada izdevumi – 5 549 712 euro,
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 647 810 euro.

3.

Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un
turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2021. gadam šādā apmērā – 330 844 euro
(2.pielikums).

4.

Vecpiebalgas novada pašvaldības dome lemj par grozījumiem Vecpiebalgas novada
pašvaldības 2021. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.

5.

Vecpiebalgas novada pašvaldība 2021. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu
pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu
līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

2

6.

Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu
un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas
plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta
izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

7.

Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem
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
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Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums
Vecpiebalgas novada pašvaldība atrodas Vidzemes augstienes centrālajā daļā, to veido
pieci pagasti: Dzērbene, Ineši, Kaive, Taurene un Vecpiebalga - kā administratīvais centrs.
Vecpiebalgas novada pašvaldība aizņem 54 192 ha zemes. Vecpiebalgas novads Latvijā
atpazīstams ar savu bagāto kultūrvēsturi un tradīcijām, dabas vērtībām un skaistajām ainavām,
pateicoties tam Vecpiebalgas novadā arvien intensīvāk attīstās ar tūrismu saistītā uzņēmējdarbība.

Lielākajā daļā Latvijas novadu ir tendence samazināties iedzīvotāju skaitam. Arī
Vecpiebalgas novadā iedzīvotāju skaits ir samazinājies. 2019.gada 1. janvārī dzīves vietu bija
deklarējuši 3892 iedzīvotāji, bet 2020. gada jūliju - 3871 iedzīvotāji. Pretēji demogrāfijas
tendencēm, beidzamajos gados ir ievērojami pieaudzis bērnu skaits, kas apmeklē novada
pirmsskolas izglītības iestādes. Tas liecina par tendenci vienai daļai valsts iedzīvotāju meklēt
iespējas dzīvesvietai ārpus pilsētām.

Vecpiebalgas novada iedzīvotāju skaits
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Pašvaldības galvenā prioritāte ir bērni un jaunieši, un izglītības joma, īpaši jaunās ģimenes
ar bērniem. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) datiem,
Vecpiebalgas novadā 34 % no iedzīvotājiem ir vecuma grupā no 25 līdz 49 gadiem.
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IEDZĪVOTĀJU SKAITS VECPIEBALGAS NOVADĀ 2020.GADĀ PA VECUMA
GRUPĀM
no 75 līdz…; 367

no 62 līdz 74; 521

no 0 līdz 6 gadiem; 203
no 7 līdz 14 gadiem;
260
no 15 līdz 18 gadiem;
132
no 19 līdz 24 gadiem;
232

no 50 līdz 61 gadiem;
792

no 25 līdz 49 gadiem;
1310

Datu avots: Reģionālās attīstības indikatoru modelis. PMLP dati
Latvijā kopumā 2019.gadā salīdzinot ar situāciju 2020.gadā turpinājās iedzīvotāju skaita
samazināšanās. 2020. gada jūliju Latvijā dzīvoja 2 076 050 iedzīvotāju, kas ir par 33 692 mazāk
kā 2019.gada sākumā. Vecpiebalgas novadā iedzīvotāju vidū pastāv dzimuma sadalījums 52%
vīrieši un 48% sievietes.
Pašvaldībā turpina pieaug nodarbinātības līmenis, pieaug arī novadā reģistrēto uzņēmumu
skaits. Turpina samazināties bezdarba līmenis.
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments
pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību
sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.
Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets 2021. gadam sastāv no pamatbudžeta un
ziedojumiem un dāvinājumiem, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir
ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai
nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.
Par budžeta prioritārajām jomām 2021. gadā ir noteikta izglītības iestāžu attīstīšana,
uzņēmējdarbības veicināšana un sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācijai ir
norādīta Vecpiebalgas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu „Par Vecpiebalgas novada
pašvaldības budžetu 2021.gadam” 1. un 2.pielikumā.
Pašvaldības lēmējvaras struktūrshēmā tiek atspoguļota informācija par komisijām un
komitejām. Tādējādi iedzīvotāji tiek informēti par jautājumiem, kurus pašvaldība savā stratēģijā
ir izvirzījusi novada attīstības veicināšanai.
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Novada dome (9 deputāti)
Vēlēšanu
komisija

Administratīvā
komisija

Finanšu komiteja (5
deputāti)

Domes
priekšsēdētājs

Administratīvo
aktu
apstrīdēšanas
komisija

Īpašumu
privatizācijas
komisija

Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu
komiteja (4 deputāti)

Domes
priekšsēdētāja
vietnieks

Apvienotā
novadu civilās
aizsardzības
komisija

Iepirkumu
komisija

Dzīvokļu
jautājumu
risināšanas
komisija

Darījumu ar
lauksaimniecības
zemi komisija

Arhīva ekspertu
komisija

Uzņēmēju
konsultatīvā
padome

Pašvaldības administratīvā struktūra
Dome ir izveidojusi šādas iestādes:
1. Vecpiebalgas novada pašvaldības administrācija (turpmāk – Administrācija);
2. Bāriņtiesa;
3. Vecpiebalgas pagasta bibliotēka;
4. Inešu pagasta bibliotēka;
5. Taurenes pagasta bibliotēka;
6. Kaives pagasta bibliotēka;
7. Dzērbenes pagasta bibliotēka;
8. Muzeju apvienība „Orisāre”;
9. Dzimtsarakstu nodaļa;
10. Sociālais dienests;
11. Taurenes feldšeru vecmāšu punkts;
12. Vecpiebalgas vidusskola;
13. Vecpiebalgas novada pamatskola;
Lai īstenotu atsevišķu funkciju izpildi būvniecības procesa tiesiskuma jomā, Pašvaldība
kopīgi ar Jaunpiebalgas, Pārgaujas, Priekuļu un Raunas novadu pašvaldībām ir
deleģējusi šo funkciju izpildi Amatas novada pašvaldībai, kura pamatojoties uz sadarbības
līgumu šīs funkcijas izpildei izveidojusi Apvienoto būvvaldi.
Lai īstenotu atsevišķas funkcijas izglītības jomā, Pašvaldība kopīgi ar Jaunpiebalgas,
Līgatnes, Pārgaujas Priekuļu un Raunas novadu pašvaldībām ir deleģējusi šo funkciju
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izpildi Amatas novada pašvaldībai, kura pamatojoties uz sadarbības līgumu šīs funkcijas
izpildei izveidojusi Apvienoto izglītības pārvaldi.”
Administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā
arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no:
1. Grāmatvedības un finanšu nodaļas;
2. Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas;
3. Jaunatnes lietu nodaļas;
4. Kultūras nodaļas;
5. Saimniecības nodaļas.
6. Administratīvā nodaļa
Vecpiebalgas novada pašvaldība ir biedrs šādās biedrībās:
1) Latvijas Pašvaldību savienība;
a. Darbības virziens – pašvaldību politikas veidošana Latvijā; pašvaldību kopīgo
problēmu risināšana; pašvaldību interešu aizstāvēšana.
b. Ietekmes nozīme – nodrošina pašvaldībām vienotu politiku veidojot saikni starp valsti
un pašvaldību.
2) Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācija;
a. Darbības virziens – pašvaldības izpildinstitūciju vadītāju organizēšana un apvienošana.
b. Ietekmes nozīme – attīsta pašvaldību savstarpējos kontaktus, sekmē vispārējo
sadarbību, pieredzes apmaiņu un pašvaldību attīstību, paaugstina dalībnieku
kvalifikāciju, rūpējas par darbinieku tiesisko aizsardzību, pārstāv LPIA dalībnieku
intereses Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citās starptautiskajās pašvaldību
izpildvadītāju intereses pārstāvošās institūcijās.
3) Latvijas pašvaldību darba devēju asociācija;
a. Darbības virziens – sociālo un darba tiesisko attiecību sekmēšana un uzlabošanu
reģionos.
b. Ietekmes nozīme – aizstāv pašvaldību darba devējus darba, profesionālās un sociālās
tiesības un intereses, veicina saskanīgas darba attiecības starp darba devējiem un
darbiniekiem, nodrošina attiecīgus pakalpojumus un informāciju biedriem, lai
nodrošinātu un uzturētu pastāvīgus kontaktus starp tiem un koordinētu viņu intereses,
veicina un sekmē informācijas, pieredzes un labas prakses apmaiņu starp biedriem.
4) "Vidzemes Tūrisma asociācija";
5) "Cēsu rajona Lauku partnerība";
6) Starptautisks sadarbības tīkls “Innovation Circle Network”

Ieņēmumi
Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 5 515 780 kopsummā un tos veido tiešie nodokļu ieņēmumi,
nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām, kā arī ieņēmumi no
īpašumu pārdošanas), kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām
un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto
projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem) un budžeta
iestāžu ieņēmumi (ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un pārējie
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nekvalificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi).
Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2021.gada 1.janvāri bija EUR 647 810.

Ieņēmumi - 2021.gada plāns
Budžeta iestāžu
ieņēmumi
8%
Tiešie nodokļi
35%

Transfertu ieņēmumi
48%
Nenodokļu ieņēmumi
9%

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 1 719 102, par EUR 138 256 mazāk,
nekā 2020. gadā faktiski saņemts.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - EUR 205 738, par ēkām –
EUR 13 740, par mājokļiem un inženierbūvēm – EUR 12 668.
Azartspēļu nodokļa ieņēmumi netiek plānoti.
Valsts mērķdotācija pedagogu un treneru darba samaksai un darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir plānota EUR 748 391 apmērā.
Nenodokļu ieņēmumus EUR 484 588 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas
sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi īpašumu pārdošanas.
Budžeta iestāžu ieņēmumus EUR 434 766 apmērā veido Maksas par izglītības
pakalpojumiem EUR 2 727, ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu EUR 450, ieņēmumi par
nomu un īri EUR 26 179 u.c. budžeta iestāžu maksas pakalpojumi.

Izdevumi
Budžeta izdevumi plānoti EUR 5 549 712 apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu
pamatsummas atmaksas).
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Izdevumi - 2021.gada plāns
Sociālā aizsardzība
7%

Vispārējie vadības
Sabiedriskā
dienesti
kārtība un drošība Ekonomiskā
9%
1%
darbība
8%
Vides aizsardzība
1%

Izglītība
39%

Atpūta, kultūra un
reliģija
11%

Veselība
1%

Pāvaldības teritoriju
un mājokļu
apsaimniekošana
23%

Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti EUR 511 614 apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai,
finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:




Pašvaldības pārvaldei EUR 473 042;
Aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei EUR 17 558;
Deputātu atlīdzībai EUR 44 495.

Pašvaldības darbiniekiem darba alga nedaudz pieaugs, ņemot vērā valstī noteikto minimālās
algas pieaugums.

Sabiedriskā kārtība un drošība
Izdevumi plānoti EUR 61 739 apmērā, t.sk.:




Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienestiem EUR 8 637;
Bāriņtiesai EUR 48 035;
Pārējiem iepriekš neklasificētiem sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumiem
EUR 5 067.

Ekonomiskā darbība
Izdevumi plānoti EUR 448 851 apmērā, t.sk.:
 Lauksaimniecībai EUR 82 960;
 Ceļu uzturēšanai un pārvaldīšanai EUR 292 576;
 Tūrisma attīstībai EUR 34 754;
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Pārējai citur nekvalificētai ekonomiskai darbībai (novada attīstībai) EUR 38 561.

Vides aizsardzība
Izdevumi plānoti EUR 29 958 apmērā, t.sk.:
 Notekūdeņu apsaimniekošanai EUR 26 233;
 Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana EUR 3 725.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izdevumi plānoti EUR 1 297 977 apmērā, t.sk.:





EUR 453 014 atlīdzībai;
EUR 741 363 precēm un pakalpojumiem;
EUR 4 000 subsīdijām un dotācijām;
EUR 99 600 pamatkapitāla veidošanai.

Veselībai tiek plānoti izdevumi EUR 52 779 apmērā.

Atpūta, kultūra un reliģija
Izdevumi plānoti EUR 631 226 apmērā, t.sk.:

EUR 51 093 atpūtas un sporta iestādes pasākumiem;

EUR 484 256 kultūrai;

EUR 95 877 pārējie citur neklasificētie sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas
pakalpojumi.
Izglītība
Izdevumi plānoti EUR 2 141 448 apmērā, t.sk.:






EUR 1 472 928 atlīdzībai;
EUR 338 209 precēm un pakalpojumiem;
EUR 154 093 pamatkapitāla veidošanai;
EUR 8 418 sociālajiem pabalstiem;
EUR 167 800 pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem.

Sociālā aizsardzība
Sociālā dienesta budžets plānots EUR 374 120, t.sk., atlīdzībai EUR 102 127, precēm un
pakalpojumiem, kā arī nemateriālajiem ieguldījumiem EUR 34 522, sociālajiem pabalstiem EUR
173 669 un pašvaldības budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem EUR 63 802.

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem
Saimnieciskās darbības plānošanu šobrīd negatīvi ietekmē iespējamā administratīvi
teritoriālā reforma (ATR), kas notiks 2021.gadā. Līdz ar to ir grūti plānot saimniecisko
programmu ilgtermiņā. Taču līdz ATR ieviešanai pašvaldība turpinās nodrošināt normatīvajos
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aktos noteiktās pamatvajadzības un autonomo funkciju izpildi. Realizējot investīciju programmu,
īpašu uzmanību ir paredzēts pievērst pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanai un
pilnveidošanai, pašvaldības ceļiem un ielām, kā arī publiskās un uzņēmējdarbībai nepieciešamās
infrastruktūras sakārtošanai.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2021.gadā paredzēts atmaksāt
aizņēmumu pamatsummas EUR 590 963 apmērā.
Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus “Pašvaldības ceļa A1 " Stacija - Brodi - Kaupēni"
pārbūve” gala maksājumam EUR 6 292 apmērā.

Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetā 2021.gadam plānots atlikums uz perioda
beigām EUR 29 207 apmērā.

Domes priekšsēdētājs

I.Putniņš

