
SMILTENES NOVADA
PAŠVALDĪBAS BUDŽETS  2021

Transfertu ieņēmumi    11 104 992 EUR

Nodokļu ieņēmumi     7 750 723 EUR

Mērķdotācijas pedagogu atlīdzībām, dotācijas 1.-4.klašu 
brīvpusdienu nodrošināšanai;
Finansējums mācību literatūras iegādei;
Primārās veselības aprūpes pakalpojumiem;
ES līdzfinansējums projektiem;
Dotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis;
Nekustamais īpašuma nodoklis par zemi, ēkām, mājokļiem;
Azartspēļu nodoklis.

Nenodokļu ieņēmumi    712 913 EUR
Valsts, pašvaldību nodevas;
Naudas sodi un sankcijas;
Ieņēmumi no īpašumu iznomāšanas, pārdošanas.

Iestādes ieņēmumi     465 930 EUR
Ieņēmumi par nomu un īri, no iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi.
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FINANSĒŠANA
5 134 179 EUR

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā:
2 978 064 EUR
Naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās:
236 144 EUR
Aizņēmums no Valsts kases projektu īstenošanai:
3 660 132 EUR
Aizņēmuma pamatsummas atmaksa:
1 267 873 EUR

Izglītība   12 318 451 EUR
Pirmsskolas, vispārējās un interešu izglītības iestāžu izdevumi;
Pedagogu atlīdzība;
Izdevumi par skolēnu pārvadājumiem;
Norēķini ar citām novada pašvaldībām par skolēniem un  pirmsskolas 
audzēkņiem;
Izdevumi 1.-9. klašu skolēnu ēdināšanai;
Līdzfinansējums projektu īstenošanai.

Pašvaldības autoceļi;
Atbalsts lauksaimniecības pasākumiem;
Būvvalde;
Ielu un izbraukuma tirdzniecība;
Līdzfinansējums uzņēmējdarbībai un projektu īstenošanai.

Bāriņtiesas un Bērnu un ģimenes atbalsta centra darbības nodrošināšana;
Pabalsti un atlīdzība aizbildņiem un audžuģimenēm, pašvaldības sociālie 
pabalsti;
Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem;
Izmitināšana pansionātos un īslaicīgās sociālās aprūpes gultas;
Līdzfinansējums projektu īstenošanai.

Ekonomiskā darbība     4 011 543 EUR

Sociālā aizsardzība     2 825 598 EUR

Atpūtas un sporta pasākumi;
Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde, sporta centrs, bibliotēkas, muzejs, 
kultūras centrs, pagastu kultūras nami, amatieru mākslas kolektīvi;
Kultūras pasākumi;
Līdzfinansējums projektu īstenošanai.

Pašvaldības uzdoto funkciju administrēšanas izdevumi;
Procentu izdevumiem par aizņēmumiem no Valsts kases, kas nepieciešami, 
lai nodrošinātu pašvaldības realizējamo projektu līdzfinansējumu un projektu 
finansēšanu.

Atpūta, kultūra un reliģija   1 925 780 EUR

Vispārējie valdības dienesti   1 788 584 EUR

Teritoriju attīstība, notekūdeņu apsaimniekošana;
Ielu apgaismojums;
Līdzfinansējums projektu īstenošanai.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana Smiltenes novadā 
(pašvaldības policijas darbības nodrošināšana, pagastu ugunsdzēsēji).

Atkritumu apsaimniekošana.

Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi (pagastu feldšeru 
punkti).

Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana  

Vides aizsardzība   611 063 EUR

Sabiedriskā kartība un drošība  243 424 EUR

Veselība   76 832 EUR

1 367 462 EUR
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