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Paskaidrojuma raksts
Valkas novada ekonomiskā situācija
Valkas novads ir viens no 110 Latvijas Republikas administratīvajiem novadiem un tas izveidots
2009.gada 1.jūlijā. Novada platība ir 906,8 km², iedzīvotāju skaits uz 2016.gada 1.janvāri ir 9523, blīvums
– 10,53 cilvēki./km².
Ģeogrāfiski Valkas novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, vēsturiskā Vidzemes reģionā. Novadu
veido Valkas pilsēta un Ērģemes, Kārķu, Valkas, Vijciema un Zvārtavas pagastu teritorijas. Novada
administratīvais centrs ir Valkas pilsēta.
Novads robežojas ar Igaunijas Republiku, Apes, Smiltenes, Strenču, Burtnieku un Naukšēnu
novadiem. Valkas novada robeža ar Igaunijas Republiku ir apmēram 75 km, no tiem aptuveni trešdaļa ir pa
Gaujas upi.
Valkas novads atrodas 170 km attālumā no Latvijas Republikas galvaspilsētas Rīgas, 50 km
attālumā no nacionālās nozīmes attīstības centra Valmieras, robežojas ar Igaunijas pilsētu Valgu un
atrodas 90 km attālumā no Tartu – otras lielākās pilsētas Igaunijā.
Novadu šķērso valsts nozīmes galvenais autoceļš A3 (E264) Rīga – Tartu, valsts reģionālie autoceļi
Valka – Smiltene, Valka – Rūjiena, Valka – Vireši, dzelzceļš Rīga – Tallina, kas sekmē Valkas novada un
citu reģionu apdzīvoto vietu sasniedzamību.
Liela daļa Valkas novada teritorijas ir iekļauta Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un Aizsargājamo
ainavu apvidū „Ziemeļgauja” (NATURA 2000).
Valkas novads ir vieta, kur ir labvēlīga vide daudznozaru uzņēmējdarbības attīstībai. 62 % teritorijas
aizņem meži un novadā veiksmīgi darbojas vairāki mežsaimniecības un kokapstrādes uzņēmumi. Lielākie
uzņēmumi Valkas pilsētā ir putu polietilēna izstrādājumi un burbuļplēves ražošana (SIA „PEPI RER”), auto
rezerves daļu ražošana (SIA „efn NORD”), kūdras ieguve, mazo HES būvniecība, meliorācijas darbu
pakalpojumi (SIA „Valkas Meliorācija”), metālapstrāde (SIA „Akords – 3”, SIA „Valkas MD”), šūšana (SIA
„Elēģija Vīle”, SIA „SG Valka”,SIA SPE), pārtikas ražošana (gaļas produkcija – SIA „Servilat”), maizes un
konditorijas izstrādājumu ražošana, kokapstrāde (SIA „Prestižs”, SIA „Valkas meliorācija”, SIA „Valkas
Meži”, koka guļbūvju ražošana – SIA „Alfa Log Houses”), būvniecība (SIA „Valkas Būvnieks”, SIA „MJ
Eirobūve”, SIA „Indrāni V”), siltuma un elektrības ražošana (biomasas koģenerācijas spēkstacija – SIA
„Enefit Power & Heat Valka”), degvielas mazumtirdzniecība.
Visās 5 pagastu teritorijās galvenās uzņēmējdarbības nozares ir lauksaimniecība (graudkopība,
kartupeļu audzēšana, lopkopība – galvenokārt piena lopkopība), mežizstrāde un kokapstrāde. Lielākie
uzņēmumi lauku teritorijās ir: Ērģemes pagastā – lauksaimniecības uzņēmumi Z/S „Dambīši”, Z/S
„Lejasciņi”, Kārķu pagastā – lauksaimniecības uzņēmumi Z/S „Auri”, Z/S „Jasmīni” (brieži un savvaļas
govis), Vijciema pagastā – SIA „Cellīši un Partneri” (kokapstrāde), Z/S „Piekalnes”, KS „Vijupe”
(lauksaimniecības uzņēmumi), Valkas pagastā – SIA „Vārpas 1” (kokapstrāde), SIA „Valdro Agro”, Z/S
„Kalnieši” (lauksaimniecības uzņēmumi), Zvārtavas pagastā – Z/S „Avoti”.
Valkas novada sociālā situācija
Kopējais iedzīvotāju skaits Valkas novadā pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem
uz 01.01.2016. – 9523 iedzīvotāji, no tiem:
Valkas pilsētā – 5518
Ērģemes pagastā – 896
Kārķu pagastā – 674
Valkas pagastā – 1302
Vijciema pagastā – 703
Zvārtavas pagastā – 430
Novadā līdz darbaspēju vecumam ir 1171 personas, darbaspēju vecumā 6066 personas un pēc
darbaspēju vecuma 2286 personas.
Faktiskais iedzīvotāju skaits novadā ir mazāks, jo iedzīvotāji ekonomisku apstākļu dēļ meklē darbu
gan ārvalstīs, gan galvaspilsētā. Nestabilā ekonomiskā un sociālā situācija, augstais bezdarbs un
salīdzinoši zemais atalgojums kavē iedzīvotāju atgriešanos novadā.

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2015.gada
31.decembrī bija 8,7 % no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Zemākais bezdarba līmenis reģistrēts
Rīgā–5.4 %, Vidzemes reģionā – 9,5%, Valkas novadā – 8.5 %
Bezdarbnieku skaita sadalījums Valkas novadā pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem:
Valkas pilsētā 221 cilvēki;
Ērģemes pagastā 37 cilvēki;
Kārķu pagastā 42 cilvēki;
Valkas pagastā 86 cilvēki;
Vijciema pagastā 11 cilvēki;
Zvārtavas pagastā 31 cilvēki.
Kopā 428 cilvēki.
Valkas novadā joprojām ir salīdzinoši augsts bezdarba rādītājs un sociālās spriedzes mazināšanai
pašvaldība pielieto dažādus sociāla rakstura pasākumus. 2015.gadā novadā tika realizēts aktīvās
nodarbinātības pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. Šajā nodarbinātības pasākumā 2015.gadā
Valkas novadā tika pieteiktas un iedalītas 15 darba vietas, kopumā 51 pretendentiem, (ik pa 4 mēnešiem)
no tiem 14 bezdarbnieki pārtrauca dalību pasākumā.
Sociāli ekonomiskā situācija 2015.gadā Valkas novadā ir nedaudz uzlabojusies, ko pierāda trūcīgo
personu skaita samazinājums, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kā arī mazāks testēto sociālo pabalstu
saņēmušo personu skaits. Saskaņā ar Valkas novada Sociālā dienesta datiem piešķirts trūcīgās personas
statuss 2014.gadā 1128 personām, 2015.gadā 726 personām – tas ir par 402 personām mazāk kā
iepriekšējā gadā. Sociālajos pabalstos 2015.gadā izlietoti 185877 eiro.2015.gadā Samazinājies ir pabalsta
garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai saņēmēju skaits no 905 personām 2011.gadā , 782
personām 2012.gadā , 535 personām 2013.gadā , 401 personu 2014.gadā uz 237 personām 2015.gadā.
Savukārt pieaug to cilvēku skaits, kuriem ir nepieciešams pabalsts veselības aprūpei un aprūpes
pakalpojums, vai nu mājās, vai institūcijā.
Sociālie pakalpojumi 2015.gadā kopā tika nodrošināti 175 personām, tajā skaitā
54 invalīdiem, 24 bērnam, 71 pensionāram un 9 personām darbaspēju vecumā.
Naktspatversmi izmantojusi 1 persona;
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tika nodrošināti 96 personām, tajā
skaitā 8 bērniem;
Valkas novada uzdevumi saimnieciskajam gadam un nākamajiem diviem gadiem.
Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013 - 2037 gadam vīzija ir, ka Valkas novads ir
cilvēkiem radīta labvēlīga, tīra un sakopta, mežiem bagāta vide ar kvalitatīvu infrastruktūru uzņēmējdarbībai
un dzīvošanai Ziemeļvidzemē.
Pašvaldība arī šogad turpinās darbu pie infrastruktūras izbūves un sakārtošanas, lai vide būtu
pievilcīga gan uzņēmējdarbībai, gan cilvēku dzīvošanai.
Valkas novada dome 2015.gadā par veiktajiem darbiem pašvaldības ieviestajos Eiropas
Savienības līdzfinansētos projektos ir pārskaitījusi 887423 EUR un saņemtais ES fondu līdzfinansējums ir
844975 EUR.
Pašvaldība ir uzsākusi darbu pie projektu izstrādes valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātam projektu iesniegumu konkursam.
2015.gada 21.oktobrī kopīgi ar uzņēmējiem tika spriests par novadā prioritāri pārbūvējamiem
grantsceļiem.Daļai prioritāro ceļu ir veikta sertificēta ceļu būves speciālista izpēte un 2016.gadā sākumā
tiks izsludināts iepirkums uz pašvaldības pārbūvējamo grants ceļu projektēšanu. Plānots pārbūvēt grants
seguma autoceļus, prioritāri, kurus izmanto vismaz divi lauksaimniecības uzņēmumi visu piecu novada
pagastu teritorijās. Kopējais plānotais finansējums pašvaldības grants ceļu pārbūvei programmēšanas
periodā no 2014-2020 gadam ir 1,07 milj.EUR (tai skaitā 90% ES finansējums un 10% Valkas novada
domes līdzfinansējums). Valkas novads aktīvi iesaistās „Lauku partnerība Ziemeļgauja” un "No Salacas
līdz Rūjai" Vietējās attīstības stratēģiju 2014. – 2020. gada plānošanas periodam sagatavošanā, un
saskaņā ar šīm stratēģijām, pašvaldība sadarbībā ar novada biedrībām un uzņēmējiem izstrādās projektus
iesniegšanai LEADER programmai brīvā laika pavadīšanas, kultūras mantojuma saglabāšanas, vides
labiekārtošanas, sociālā un uzņēmējdarbības jomās.
Ir pasūtīta tehniskā projekta aktualizācija tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Rīgas ielu, posmā no
pilsētas robežas līdz Zemgales ielai rekonstrukcijai, šī posma pārbūve ir iekļauta Valsts autoceļu
pārvaldīšanas, uzturēšanas un atjaunošanas finansēšanas plānā 2016.gadam valsts budžeta programmas
„Valsts autoceļu fonds” finansējuma saņemšanai un 2016.gadā ir plānots uzsākt tā pārbūvi.
Plānošanas periodā 2014.g. – 2020.g. Valkas novada dome turpinās attīstīt ūdenssaimniecības
infrastruktūru Valkas pilsētā. Galvenās atbalstāmās projekta darbības aktivitātes šinī plānošanas periodā
ir kanalizācijas tīklu paplašināšana un kvalitātes prasībām neatbilstošu kanalizācijas tīklu pārbūve ar
uzsvaru uz jaunu pieslēgumu izveidi. Valkas novada dome īstenos aktivitātes Valkā ar Kohēzijas fonda
līdzfinansējumu caur projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta”. Projekta
atbalstīšanas gadījumā plānots veikt kanalizācijas cauruļvadu izbūvi vairākās Valkas pilsētas ielās (Sēlijas,
Smilšu, Ceriņu, Austras, Kūru, Pedeles, Ērģemes, Poruka, Merķeļa, Puškina, Domes bulvāris, Zvaigžņu)
un kanalizācijas pievadu izbūvi atsevišķām ēkām (Tālavas 45, Rīgas 30a), kas atrodas uz pašvaldībai

piederošas zemes. 2016. gadā plānots veikt tehnisko projektu izstrādi, kas sevī ietver projekta teritorijas
topogrāfisko uzmērījumu veikšanu un ģeotehnisko izpēti, kā arī ekspertīzes veikšanu izstrādātām
tehniskam projektam. Būvdarbus paredzēts veikt 2017./2018.g. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir
EUR 563 043, no kurām sastāda Valkas novada domes līdzfinansējums EUR 140 253 (24.91%) apmērā.
Kohēzijas fonda līdzfinansējums sastāda EUR 422 790 (75.09%) no attiecināmām izmaksām.
Valkas novada dome līdzdarbojas un sniedz regulārus atzinumus Latvijai pieejamo ES fondu
finansējuma 2014.-2020. gada plānošanas perioda saistošo politikas plānošanas dokumentu un normatīvo
aktu izstrādes procesā. Tiek gatavoti projektu dokumenti reģionālajai attīstībai trijās VARAM pārraudzībā
esošajās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu (SAM)
programmās.
Piesaistot šo finansējumu, pašvaldībā varēs veikt investīcijas Valkas novada pašvaldības īpašumā
esošajās ēkās un īstenot vairākus investīciju projektus: “Ražošanas telpu būvniecība Varoņu ielā 39A,
Valkā”, “Degradēto ēku Valkā, Parka ielā 2 pielāgošana uzņēmējdarbībai” un “Katlu mājas Valkā, Varoņu
ielā 39 pārbūve”. Plānotais ES finansējuma apjoms Valkas pašvaldībai 4 370 323 EUR. Plānota arī Meža
ielas pārbūve un Parka ielas seguma atjaunošana Valkas pilsētā. Plānotais ES finansējuma apjoms Valkas
pašvaldībai 550 512 EUR.
Kultūras
ministrijas
pārraudzībā
esošās
ES
fondu
Darbības
programmas
SAM 5.5.1. ietvaros pašvaldība īstenos projektu “Ērģemes pilsdrupu un Ērģemes baznīcas
infrastruktūras atjaunošana ar mērķi pilnveidot un radīt jaunus kultūras un dabas mantojuma
objektos nodrošinātos pakalpojumus un uzlabot kultūras un dabas mantojuma objektu
sasniedzamību”. Projektu plānots īstenot sadarbībā ar biedrību “Ērģemes bruņinieku pils”. Plānotās
projekta aktivitātes: Ērģemes pilsdrupu torņu un mūru renovācija (infrastruktūras atjaunošana),
apgaismojuma izveidošana Ērģemes pilsdrupās un parkā, vietējo amatnieku darbnīcu izveidošana
Ērģemes pilsdrupu teritorijā, gājēju taku un tiltu izbūve Ērģemes pilsdrupu parkā, kultūras masu
pasākumiem atbilstošas vietas radīšana Ērģemes pilsdrupās (pārvietojamas estrādes un solu izbūve),
piebraucamo ceļu, laukumu un taku izbūve pie Ērģemes baznīcas, Ērģemes baznīcas zvanu torņa
renovēšana ar iespējām izmantot to kā skatu torni un Ērģemes baznīcas zāles renovācija koncertzāles
izmantošanas mērķim. Indikatīvais ES finansējums 750 000 EUR.
Nākamajā plānošanas periodā 2014.g. – 2020.g. Valkas novada dome plāno īstenot arī vairākus
pārrobežu sadarbības projektus gan Igaunijas – Latvijas, gan Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības
programmās. Pamatojieties uz to, ir atrasti sadarbības partneri un uzsākts darbs pie vairākām Igaunijas –
Latvijas pārrobežu sadarbības projektu idejām:






Sadarbībā ar Valgas pilsētas valdi tiek izstrādāta projekta ideja „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas
centra attīstība”. Projekta mērķi ir radīt kopēju Valgas – Valkas pilsētas centru ar kopīgu centrālo
laukumu, tirgus laukumu un tirgus paviljonu Valkā un gājēju ielu, lai savienotu Valkas un Valgas
luterāņu baznīcas (Sõpruse un Raiņa ielas). Plānotā atrašanās vieta: Valgā starp Sõpruse un Raja
ielām un Valkā starp Raiņa un Rīgas ielām, ietverot bijušo vīna darītavas teritoriju Valgā. Ir
izstrādāta dokumentācija arhitektūras konkursam „Dvīņu pilsētas Valgas – Valkas centrālā
laukuma un gājēju ielas koncepts”, konkursa mērķis ir atrast labāko un piemērotāko risinājumu
kopīgai publiskai ārtelpai Valgā – Valkā, iekļaujot centrālā laukuma un gājēju ielas izveidi.
konkursu plānots rīkot 2016.gada sākumā. Plānotais investīciju apjoms 3 000 000 EUR.
Sadarbībā ar Vidzemes Tūrisma asociāciju tiek gatavots projekts par Greenway (“Zaļo ceļu”)
attīstīšanu Latvijā – Igaunijā. Valkas novadā plānots attīstīt divus maršrutus veco šaursliežu
dzelzceļa ceļu posmos: no vēsturiskās Valkas stacijas Walk II līdz Zāģezeram un no Žuldiņām līdz
LV-EE robežai (kopā 9 km). Plānotais investīciju apjoms 30 000 EUR.
Sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu tiek izstrādāts projekta iesniegums, lai turpinātu
attīstīt tūrisma maršrutu Via Hanseatica.

Valkas novada dome ar 2015.gada decembri ir uzsākusi projekta “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu
centra izveidi Valkā” realizēšanu, kas ir Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes
iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu
centru izveide” apakšprojekts, sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (JSPA).
Projekta ietvaros ir plānots izveidot Jauniešu iniciatīvu centru Valkas pilsētā, restaurējot un atjauninot
bijušās Valkas telegrāfa telpas, pielāgot šīs telpas jauniešu iniciatīvu centra vajadzībām, sakārtojot telpas
299,9 m2 platībā, izveidot pandusu pie galvenās ieejas, iegādāties aprīkojumu centra vajadzībām, kas
nepieciešamas centra darbības nodrošināšanai, un nodrošināt centra ilgtspējīgu darbību. Projekta
realizācijas termiņš ir no 2015. gada 30. novembra līdz 2016. gada 31. decembrim. Kopējais pieejamais
finansējums ir EUR 108 073,85, pašvaldības līdzfinansējums ir 5% jeb EUR 5403,6.
Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Valkas novadā, Valkas novada dome 2016.gadā uzsāk
atbalstīt ar līdzfinansējumu Valkas novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu projektus
uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu projektus uzņēmējdarbības uzsākšanai Grantu programmas
“Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” ietvaros.
Valkas novada pašvaldības 2016.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību
budžetiem”, „Par pašvaldībām”, ”Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2016.gadam” , kā
arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības,
atbilstoši iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem plānoto līdzekļu ietvaros.
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Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

37500

+4500

113200

58681

0.37
0.59

18900

7200

0.1

12000

2500

0.0

80000

45000

0.49

-9500
-35000

2300

3981

0.0

+1681

2146232

2331441

23.29

+185209

2146232

2331441

23.29

+185209

3252167

3410695

34.07

+158528

3152558

3297293

32.94

+144735

99609

113402

1.13

+13793

-54519
-11700

Budžeta iestāžu ieņēmumi
Transferti kopā: t.sk.
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžeta transferti
Kopā

9551365

10009398

100.0

+458033

Valkas novada 2016.gada pamatbudžetā plānoti ieņēmumi EUR 10009398, tas ir par EUR 458033
vairāk kā iepriekšējā gadā .
Nodokļu ieņēmumi. Viena no lielākajām budžetu ieņēmumu sadaļām ir ieņēmumi no iedzīvotāju
ienākumu nodokļa – 37.63 % no visiem ieņēmumiem, EUR 3766617. Salīdzinot ar 2015.gadā saņemtajiem
līdzekļiem, ir palielinājums par 4.2 % vai EUR 168815. Ieņēmumi no īpašuma nodokļa plānoti 4.05 % vai
EUR 404464. Tas ir par EUR 20431 vairāk kā iepriekšējā gadā.
Nodokļi par atsevišķiem pakalpojumu veidiem – plānoti ieņēmumi no azartspēļu nodokļa EUR 37500,, tas ir par EUR 4500 vairāk, kā iepriekšējā gadā.
Nenodokļu ieņēmumi kopumā plānoti EUR 58681,-, tas ir 0.59 % no kopējiem ieņēmumiem.
Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas – pašvaldība plāno pārdot īpašumus par EUR 45000.
Valsts nodevas un kancelejas nodevas EUR 7200,-. Naudas sodi un sankcijas EUR 2500,-.
Pārējie nenodokļu ieņēmumi EUR 3981.
Transferti – veidojas no valsts budžeta un pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumiem – nākošā lielākā
ieņēmumu sadaļa – 34,07 % vai EUR 3410695. Tie ir lielāki par 4.9 % vai EUR 158528. Valsts budžeta
transferti – valsts finansējums noteiktiem mērķiem (izglītības iestāžu pedagogu atlīdzība, speciālās
pirmsskolas izglītības iestādes „Pumpuriņš” finansējums, izlīdzināšanas fonds. Tie ir lielāki par 4.6 % vai
EUR 144735, jo lielāku finansējumu saņemsim no izlīdzināšanas fonda.
Pašvaldību budžeta transferti – 1,13 %, EUR 113402 ir finansējums, ko saņem no citām pašvaldībām
par izglītojamiem, kuri mācās mūsu izglītības iestādēs no citiem novadiem, un bērniem , kuri ievietoti Valkas
novada Ģimenes atbalsta centrā „Saulīte” no citām pašvaldībām.
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – 23.29% no kopējiem ieņēmumiem EUR 23.29. Plānoti
ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un komunālajiem pakalpojumiem (ūdeni,
kanalizāciju, siltumu). Salīdzinot ar 2015.gadu, plānots palielinājums par 4.8 % vai EUR 185209.
Finansēšana
Ir plānots ņemt aizņēmumus EUR 250000, budžeta un finanšu vadības nodrošināšanai, EUR 43439 Valkas
novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta līdzekļa iegādei - lietots autobuss Valkas
pagasta pārvaldei, EUR 221430 – jaunas specializētas kravas automašīnas, ar manipulatoru un ziemas
darba aprīkojumu iegāde.
Pamatbudžeta izdevumi, bez aizdevumu atmaksas

Kods

Funkcionālās kategorijas

2015.g.
plāns
EUR

2016.g.
plāns
EUR

2016.g.
no
kopējiem
izdevumiem
%

Izmaiņas
(+;-)
EUR
+88724

01.000
01.700
03.000
04.000
06.000

Vispārējie vadības dienesti
Aizdevuma procenti
Sabiedriskā kārtība un
drošība
Ekonomiskā darbība (projekti)
Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana

07.000

Veselība

08.000

1032351
85000

1121075
75000

0

32483

1015578

452429

2465448

2697368

11.4
0.8

-10000
+32483

0.3
4.6

-563149
+231920

27.6
19593

19063

0.2

-530

Atpūta, kultūra, reliģija

1070215

1193179

12.2

+122964

09.000

Izglītība

3191941

3281380

33.5

+89439

10.000

Sociālā aizsardzība

920899

919853

9.4

-1046

9801025

9791830

100.0

-9195

Kopā

Valkas novada pamatbudžeta izdevumi plānoti pēc nulles principa, ņemot vērā reālās finanšu iespējas,
nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi un novada attīstības galvenos uzdevumus, piesaistot ES līdzekļus.
Visi pašvaldības plānotie kopējie izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti astoņās funkcionālajās
kategorijās. Valkas novada 2016.gada pamatbudžeta izdevumi plānoti EUR 9791830.-. Salīdzinot ar
2015.gada sākumā plānotajiem izdevumiem, plānots samazinājums par 0.1 % vai EUR 9195.
Vispārējie vadības dienesti – šajos izdevumos ietilpst Izpildvaras institūcijas (dome, administrācija,
dzimtsarakstu nodaļa, grāmatvedības un finanšu nodaļa, pagastu pārvaldes), pašvaldības parādu procentu
maksājumi. Izpildvaras institūciju izdevumi plānoti 11.4% no kopējiem izdevumiem – EUR 1121075.-, tas
sastāda EUR 116.06 uz vienu iedzīvotāju. Iepriekšējo un kārtējā gadā saņemto aizņēmumu procentu
nomaksai 2016.gadā plānots izlietot 0.8 % vai EUR 75000, tas ir par EUR 10000 mazāk , kā 2015.gadā.
Sabiedriskā kārtība un drošība – turpmāk tiks uzskaitīti izdevumi pašvaldības policijai EUR 32483.
Ekonomiskā darbība – budžeta finansējums ekonomiskajai darbībai 2016.gadā plānots 4.6 % no
kopējā budžeta vai EUR 452429. Finansējums paredzēts ekonomiskās darbības struktūrvienību
uzturēšanai (Būvvalde, Attīstības nodaļa, novada autotransports) un projektu realizācijai. samazinājums
pret 2015.gadu EUR 563149 - ,jo realizējamo projektu apjoms uz 2016.gada sākumu samazinājies.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 2016.gadā plānots izlietot 27.6 % no kopējā
budžeta vai EUR 2697368, tas ir par 9.4 % vai EUR 231920 vairāk kā 2015.gadā. Šīs budžeta sadaļas
izdevumus veido Valkas novada komunālās saimniecības (siltumapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija,
teritorijas apsaimniekošana, nedzīvojamo namu apsaimniekošana un uzturēšana, ielu apgaismojums)
uzturēšanas izdevumi .Palielinājumā lielāko daļu sastāda jaunas specializētas kravas automašīnas , ar
manipulatoru un ziemas darba aprīkojumu iegāde
Veselība – veselības aprūpei no budžeta plānoti EUR 19063, līdzekļi paredzēti feldšerpunktu
uzturēšanai.
Atpūta, kultūra un reliģija – 2016.gada budžetā plānoti līdzekļi 12.2 % apmērā no kopējā budžeta vai
EUR 1193179.-.Valkas novada dome finansē visas novada kultūras iestādes: kultūras namus, tautas
namus, bibliotēkas, muzeju, sporta iestādes un sporta pasākumus.
Izglītība – izglītības funkcijas finansēšanai 2016.gadā plānoti 33.5% vai EUR 3281380.-. Salīdzinot ar
2015.gada budžetu, plānots pieaugums par 2.8 % vai EUR 89439.-. Finansējums paredzēts visām Valkas
novada izglītības iestādēm (pirmsskolas izglītības iestādes, skolas, ģimnāzija, mūzikas un mākslas skola,
sporta skola, bērnu un jauniešu centrs „Mice”, ).
Sociālā aizsardzība – 2016.gadā plānots finansējums 9.4 % vai EUR 919853.-. Sociālās aizsardzības
izdevumi ietver sociālo iestāžu (Sociālās aprūpes nams, nakts patversme, Valkas novada ģimenes atbalsta
centrs „Saulīte”, sociālais dienests, bāriņtiesa) uzturēšanas izdevumus un līdzekļus sociālai palīdzībai
trūcīgajiem novada iedzīvotājiem. Salīdzinot ar 2015.gada budžetu, plānots samazinājums par 0.1 % vai
EUR 1046.- .

Pamatbudžeta izdevumi, atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, ar aizdevumu atmaksu

Kods
1000

Ekonomiskās kategorijas

2015.gads
EUR

2016.gads
EUR

%

Izmaiņas
(+;-)
EUR

Atlīdzība (d. a. un soc.n.)

5076333

5442162

55.6

+365829

2000

Preces un pakalpojumi

3369098

3325254

34.0

-43844

3000

Subsīdijas un dotācijas
Aizdevumu un procentu
atmaksa

56267

72291

0.7

+16024

60000

45000

4000

-15000
0.5

5000

Pamatkapitāla veidošana

814438

488739

5.0

-325699

6000

Sociālie pabalsti

367073

346384

3.5

-20689

7000

Transferti
Zaudējumi no valūtas kursa
svārstībām
KOPĀ

57566

72000

0.7

+14434

8000

250
9801025

-250
9791830

100.0

-9195

Būtisku daļu no 2016.gada plānotā budžeta veido atlīdzības (atalgojums, darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksas) izdevumi – 55.6 % vai EUR 5442162,tas ir par 7.2% vai EUR 365829 vairāk
kā 2015.gadā.Pieaugums saistīts ar minimālās algas pieaugumu , algas pieaugumu pārējiem darbiniekiem
un jaunu amata vietu izveidi, Budžeta līdzekļi preču un pakalpojumu apmaksai plānoti 34 % apmērā no
kopējā budžeta vai EUR 3325254 , tas ir par 1.5 % vai EUR 43844 mazāk , kā 2015.gadā . Tie ir Valkas
novada visu iestāžu uzturēšanas izdevumi (komandējumiem, remontiem, apkurei, elektroenerģijai,
sakariem, precēm). Pamatkapitāla veidošanai 5 %.Aizdevumu procentu atmaksa no kopējā budžeta veido
0.7 % vai EUR 45000, salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājums EUR 15000. Finansējums sociāliem
pabalstiem plānots 3.5 % vai EUR 346384.Transferti plānoti 0.7 % no kopējā budžeta – EUR 72000.
Pielikumā : aizņēmumi un galvojumi 2016.gadā un 2017.-2019.gadā
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Pielikums
pie paskaidrojošā raksta
Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.1
“Valkas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets”

Aizdevējs
1
Aizņēmumi

Valkas novada domes aizņēmumi un galvojumi 2016.gada un 2017.-2019.gadā
Līguma
2016.gads 2017.gads 2018.gads 2019.gads
Mērķis
noslēgšanas
EUR
EUR
EUR
EUR
datums
5
6
2
3
4
7

Valsts kase

Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes Pasaciņa infrastruktūras
attīstība P-36/2009

28.04.2009

9 937

9912

9876

9839

Valsts kase
Valsts kase

Ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšanai Valkas pamatskolā, Valkas pilsētas
PII "Pasaciņa" un Valkas pilsētas domē P-84/2008
Vijciema pašvaldības ēku remontdarbiem P-46/2004

07.05.2008
21.04.2004

2 676
3 252

2660
3233

2645
3213

2630
3194

Valsts kase

Vijciema pašvaldības iestāžu remontdarbiem un labiekārtošanai P-405/2008

25.11.2008

4 319

4294

4270

4246

Valsts kase

20.12.1997

8 793

8740

8686

8633

Valsts kase

Kārķu pagasts Kokogļu ceha celtniecībai p-135/1997
ELFLA projektu "Kārķu pagasta sporta zāles būvniecība " īstenošanai P230/2009

02.10.2009

8 111

8123

8094

8066

Valsts kase

Valkas pilsētas kultūras nama renovācija" 2 un 3 kārta P-231/2009

03.10.2009

39 486

29383

29280

29177

22.10.2009
02.12.2009

3 233
5 240

3212
5209

3176
5179

3139
5148

02.12.2009

11 612

11588

11548

11507

19.02.2004

27 502

26866

26230

25594

Valsts kase

Valkas pilsētas infrastruktūras sakārtošanai P-10/2004
Valkas pilsētas iestāžu materiālās bāzes uzlabošanai un projektu finansēšanai
P-48/2005

09.04.2005

30 001

29821

29642

Valsts kase

Valkas pilsētas iestāžu materiālas bāzes uzlabošanai P-138/2005

11.08.2005

1 234

1227

1219

1212

Valsts kase

21.12.2005

2 897

2880

2863

2846

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Lietotas ziemas dienesta automašīnas iegāde P-252/2005
PHARE projekta "Pārrobežu infrastruktūras attīstība Valka-Valga" īstenošanai
P-251/2005
Valkas pilsētas 1 kārtas 1 daļas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija
Projektu finansēšanai un iestāžu materiālas bāzes uzlabojumiem P-18/2006
Projektu finansēšanai un iestāžu materiālas bāzes uzlabojumiem P-123/2006

21.12.2005
13.10.2001
17.02.2006
31.05.2006

1 751
9 309
35 811
2 803

1741
0
35598
2786

1731
0
35385
2769

1720
0
35172
2753

Valsts kase

Valkas pilsētas Rīgas ielas asfalta seguma nomaiņai P-246/2008

31.05.2006

14 760

14674

14589

14504

Valsts kase

ERAF projektu "e-Vidzeme" īstenošanai P-75/2007

03.05.2007

6 267

6233

6195

6156

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

ERAF projekta "Dabas zinātņu kabinetu labiekārtošana Valkas ģimnāzija"
īstenošanai P-264/2009
SIA Vidzemes slimnīca pamatkapitāla palielināšanai P-375/2009
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta ""Valkas un Valgas
kopējas mākslas vides attīstība" īstenošanai. P-357/2009

Valsts kase

Ausekļa ielas trotuāra seguma remonts Valkas pilsēta P-76/2007

03.05.2007

2 953

2936

2919

Valsts kase
Valsts kase

Valkas pilsētas domes sociālās aprūpes nama renovācija P-77/2007
ERAF projekta "Valkas pilsētas atkritumu izgāztuves rekultivācija" P-55/2008

02.06.2007
04.04.2008

11 533
19 934

11466
19819

11400
19705

11333
19590

Valsts kase

ERAF projekta "Rīgas ielas un Vienības gatves krustojuma rekonstrukcija
Valka" īstenošanai P-85/2008

08.05.2008

7 741

7697

7654

7610

Valsts kase

Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju
baseinos" īstenošanai P-86/2008

08.05.2008

22 512

22383

22253

22124

Valsts kase

ERAF projekta "Dalītās atkritumu vākšanas un kompostēšanas sistēmas
izveide un ieviešana Valkā" īstenošanai P-87/2008

08.05.2008

16 979

16882

16784

16687

Valsts kase

Valkas pilsētas starptautiskā studiju centra izveide P-83/2008

08.05.2008

3 293

3274

3255

3236

Valsts kase

ERAF līdzfinansētā Igaunijas-Latvijas programmas projekta "Valgas Valkas
pilsētu atraktivitātes uzlabošana" P-1/2009

27.02.2009

17 855

17753

17652

17565

Valsts kase

Ēkas "Valžkalni" pagrabstāva remontam (konferenču zāle) un dziļurbuma
izbūve P-296/2008

27.08.2008

12 593

12520

12447

12374

Valsts kase

Finanšu stabilizācijas aizdevums FS-4/2001

02.02.2002

5 811

2930

2912

2895

Valsts kase

Kārķu Tautas nama vienkāršotajai rekonstrukcijai FS-7/2008

10.10.2008

4 383

4357

4331

4304

Valsts kase

Turnas tautas nama teritorijas labiekārtošana P-27/2010

27.02.2010

3 378

3371

3359

3347

Valsts kase

ELFLA projektu ''Valkas novada infrastruktūras objektu kvalitātes uzlabošana"
īstenošanai. P-178/2010

22.06.2010

16 431

16380

16322

16264

Valsts kase

ERAF projekta "Valkas pilsētas PII "Pasaciņa" telpu renovācija. P-239/2010

03.08.2010

3 962

3966

3932

3916

20.08.2010

6 280

6257

6233

6209

03.07.2010

28 340

28227

28115

28003

06.07.2011

11 776

11756

11708

11659

06.07.2011

9 476

9508

9470

9431

20.12.2011

16 496

16414

16327

16240

21.12.2011

14 831

14831

14831

84973

21.03.2012

6 685

6677

6639

6600

08.06.2012

3 408

3401

3380

3360

25.10.2012

12 554

12565

12508

12456

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Valkas kultūras nama renovācija īstenošanas pabeigšanai (4.kārtas
īstenošanai) P-291/2010
ERAF projekts "Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsēta"
īstenošanai. P-194/2010
Aizņēmums P-210/2011 Valkas pagasta Lugažu ciema Ūdenssaimniecības
attīstība
Aizņēmums P-209/2011 Valkas pagasta Sēļu ciema Ūdenssaimniecības
attīstība
Aizņēmums A2/1/11/803 P-493/2011 Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Kārķu ciema
Aizņēmums A2/1/11/803 P-494/2011 Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Valkā,2 kārta.
KPFI projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Valkas pilsētas
publiskā apgaismojuma infrastruktūrā P-28/2012
Valkas mākslas skola, kā kopīga pārrobežu kultūrizglītības centra attīstība. P140/2012, A2/1/12/223
Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā uzņēmējdarbības veicināšanai P-420/2012
A2/1/12/629

Valsts kase

Pašvaldības prioritāra investīciju projekta "Vijciema kultūras nama, Vijciema
pagasta mājas un aprīkojuma atjaunošana " īstenošanai P136/2013,A2/1/13/215
Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Lugažu ciemā,2.kārta"
īstenošanas pabeigšanai P-137/2013,A2/1/13/215
Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Valkā, 2.kārta" īstenošanai P-191/2013
Projekta "Vijciema kultūras nama, Vijciema pagasta mājas un aprīkojuma
atjaunošana " īstenošanai P-263/2013
KPFI projekta "Publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija
Valkas novadā" īstenošanai P-320/2013
KPFI projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai J.Cimzes Valkas mūzikas skolā" īstenošanai P-1/2014
Projekta "Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Valkas pilsētā" īstenošanai P141/2014
Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Ērģemes pagasta
Ērģemes ciemā" īstenošanai P-179/2014
Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Kārķu pagasta Kārķu
ciemā, 2.kārta" īstenošanai P-180/2014
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei P181/2014
Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes
uzlabošanai P-184/2014
Sadzīves atkritumu izgāztuves Celīši rekultivācija Valkas novada Vijciema
pagastā P-225/2014
Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošana p-308/2014
Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes
uzlabošanai P-309/2014

23.05.2013

7 859

7815

7772

7731

23.05.2013
20.06.2013

2 787
28 494

2772
28378

2756
28263

2741
28155

03.08.2013

7 197

7171

7144

7119

29.08.2013

3 391

3375

3360

3345

24.01.2014

8 455

8475

8428

8383

12.05.2014

1 949

2524

2510

2496

21.05.2014

741

741

741

741

21.05.2014

274

274

274

274

21.05.2014

39 277

39040

38802

38564

21.05.2014

17 517

22493

22367

22240

17.06.2014
16.07.2014

280
2 251

280
4118

280
4096

280
4073

16.07.2014

5 771

10388

10330

10272

Ceļa seguma periodiskā uzturēšana Kronvalda un Tālavas ielās P-334/2004
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas
pamatskolā P-414/2014
Prioritāru investīciju projektu īstenošanai P-413/2014

30.07.2014

157

493

2224

2215

11.09.2014
11.09.2014

3 231
2 539

3231
4868

3231
4851

3231
4835

Gājēju ietves renovācija Rīgas un Ausekļa ielās P-310/2014
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas
novada Bērnu -jaunatnes sporta skolas sporta zālē

22.10.2014

1 893

6273

6247

6221

20.01.2015

1 626

1626

1626

1626

17.02.2015

3 451

3467

3451

3434

Valsts kase
Valsts kase

Valkas pamatskolas ēdnīcas aprīkojums
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā (Beverīnas, Oškalna un Rīgas
ielas)
Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošana-datortehnikas iegāde

17.03.2015
20.05.2015

915
12 011

10138
11994

10113
11949

10068
11935

Valsts kase

Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošana

20.05.2015

212

3328

4387

4377

Valsts kase

Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošana-telts iegāde

20.05.2015

2 259

2278

2272

2267

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase

Investīcijas Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās
bāzes uzlabošanai
Investīcijas Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās
bāzes uzlabošanai- datortehnika
Investīcijas Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās
bāzes uzlabošanai- Bērnu jaunatnes sporta skolas sporta zāle
Investīcijas Valkas novada ceļu atjaunošanā
Valkas novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamo transporta līdzekļu
iegādei

Valsts kase

Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošana

KOPĀ:

x

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

19.05.2015

1 187

13393

17440

17381

19.06.2015

2 488

2495

2486

2477

22.07.2015
22.07.2015

302
523

2370
4735

4512
8965

4497
8939

22.07.2015

14 803

14763

14711

14660

22.07.2015

283

2188

4230

4216

662321

689034

700544

734505

0

0
0

x

1
Galvojumi

2

3

Parex banka
Swedbank
Swedbank

Studiju kredīts
Studiju kredīts
Studiju kredīts

07.11.2006
30.11.2009
26.11.2009

268
996
1 245

0
996
1245

0
996
1245

996
1245

Swedbank

Studiju kredīts

25.11.2009

518

518

518

518

SEB banka

Studiju kredīts

30.11.2010

228

228

228

228

SEB banka

Studiju kredīts

31.10.2012

78

78

78

78

SEB banka

Studējošā kredīts

31.10.2012

68

68

68

68

SEB banka

Studiju kredīts

14.11.2012

84

84

84

84

SEB banka

Studiju kredīts

14.04.2015

Valsts kase

SIA Vidzemes slimnīca

06.11.2013

5 240

5209

5179

5148

SEB banka

SIA Valkas namsaimnieks

13.12.2012

45 806

45806

45806

45806

KOPĀ:
Kopā
saistības

x

x

54531

54232

54202

54171

716852

743266

754746

788676

8,82

8,96

Saistību
apjoms % no
pamatbudžeta
ieņēmumiem
Pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fondā saimnieciskajā gadā:

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

8,51

8423343

V.A.Krauklis

9,36

LATVIJAS REPUBLIKA

VALKAS

NOVADA

DOME

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134 A/S „SEB BANKA” Smiltenes filiāle kods UNLALV2X
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701; tālr./fakss-64707493, E-pasts: novads@valka.lv;

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2016.gada 28.janvārī

Nr.2
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 7.§)

“Valkas novada domes 2016.gada speciālais budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punktu un 46.pantu
un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
16.pantu

1. Apstiprināt 2016.gada Valkas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
(pielikumā).
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personīgais paraksts)

V.A.Krauklis

Pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra
Saistošiem noteikumiem Nr.2

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

LATVIJAS REPUBLIKA

VALKAS

NOVADA

DOME

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134 A/S „SEB BANKA” Smiltenes filiāle kods UNLALV2X
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701; tālr./fakss-64707493, E-pasts: novads@valka.lv;

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2016.gada 28.janvārī

Nr.3
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 8.§)

“Valkas novada domes 2016.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punktu un 46.pantu
un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
16.pantu

1. Apstiprināt 2016.gada Valkas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājuma budžeta ieņēmumu un
izdevumu tāmi (pielikumā).
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra
Saistošiem noteikumiem Nr.3

Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 8.§)
Valkas novada domes ziedojumu līdzekļu atlikuma uz 01.01.2016.
sadalījums pa struktūrvienībām un mērķiem
Nr.
p.k.

Iestādes nosaukums

1.

Kārķu pagasta pārvalde

2.

Valkas novada dome

Summa
EUR

Mērķis
Pasākuma „Meža dienas” organizēšanai

80,51

Ērģemes pilsdrupu atjaunošanai

3.
4.

5.

Teritorijas apsaimniekošanas
nodaļa
Attīstības nodaļa

Valkas pilsētas Kultūras nams

7115,13

Teritorijas labiekārtošanai

16,75

Salūts

200,00

Dzīvnieku patversmes darbības nodrošināšanai

120,62

Šūpoļu izgatavošanai

7492,46

Bērnu atrakcijām

107,00

Pasākuma organizēšanai pensionāriem

142,29

Sieviešu korim

142,29

Cirka pulciņa inventāram

157,71

Bērnu radošai darbnīcai

60,76

6.

Pārējie kultūras pasākumi

Amatierteātra rekvizītu iegādei
Pasākumiem

7.

Vijciema pamatskola

Rotaļu iegādei

4,25

8.

Ozolu pamatskola

Skolēnu zināšanu padziļināšanai

5,69

Valkas ģimnāzija

228,08
6903,80

Darbības nodrošināšanai

2572,22

Sporta inventāra iegādei

265,00

10.

Kārķu pamatskola

Mācību vides sakārtošanai

178,77

11.

Bērnu jaunatnes sporta skola
Valkas pagasta Lugažu bibliotēka

Futbola inventāram
Bibliotēku krājumu papildināšanai

350,30

12.

Valkas pagasta Sēļu bibliotēka

Bibliotēku krājumu papildināšanai

46,70

Vijciema bibliotēka

Bibliotēku krājumu papildināšanai

14,28

Kārķu bibliotēka

Bibliotēku krājumu papildināšanai

26,24

16.

Ērģemes bibliotēka

Bibliotēku krājumu papildināšanai

15,71

17.

Valkas centrālā bibliotēka

Bibliotēku krājumu papildināšanai

80,96

18.

Valkas novadpētniecības muzejs

Muzeja teritorijas labiekārtošana

140,64

19.

Vijciema pagasta tautas nams

Teātra rekvizītu iegādei

217,86

Telpu labiekārtošana

20.

Zvārtavas pagasta komunālā
saimniecība

Aumeistaru kapu labiekārtošana

182,62

Sociālam aprūpes namam

Uzturēšanas izdevumu segšanai

50,00

Bērnu jauniešu centrs "Mice""

Deju festivāla organizēšanai

205,76

9.

13.
14.
15.

21.
22.

Kopā
Valkas novada domes priekšsēdētājs

2,32

9,55

27136,27

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

LATVIJAS REPUBLIKA

VALKAS

NOVADA

DOME

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134 A/S “SEB BANKA” Smiltenes filiāle kods UNLALV2X
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493, E-pasts: novads@valka.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2016.gada 31.martā

Nr.6
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 31.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.3, 8.§)

Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

1. Apstiprināt 2016.gada Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumus (1.pielikums).
2. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums).
Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks (personiskais paraksts)

V.Zariņš

1.pielikums pie Valkas novada domes
2016.gada 31.marta
saistošiem noteikumiem Nr.6

Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks (personiskais paraksts) V.Zariņš

2.pielikums pie Valkas novada domes
2016.gada 31.marta
saistošiem noteikumiem Nr.6

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.6
“Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”
Paskaidrojuma raksts
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2016.gada budžeta
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
 Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums;
 Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
 Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
 Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;
 Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
1. Ieņēmumi
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem, citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikti
grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē – palielinājums EUR 57749.-.
1.1. Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta palielināti par EUR 12450,-, tajā skaitā:
 Finansējums projektam „Skolas piens „ EUR 10000.-,
 Finansējums no VKKF J.Cimzes mūzikas skolai projekta “Rosinoša kultūrvide un profesionālās
mūzikas pieejamība kā vienota platforma kvalitatīvas kultūrvides nodrošināšanai Vidzemes
reģiona sabiedrībā” –EUR 2000.-,
 Finansējums no VKKF Valkas novada centrālai bibliotēkai lekcijas cikla “Meklē un atrodi jaunākajā
latviešu literatūrā” EUR 450.-;
1.2. ieņēmumi no ārvalstu finanšu palīdzības projekta “Eiropas inovatīvu pilsētu partnerība pilsētvides
noturības perspektīvā” EUR 5728.-;
1.3. Ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumiem EUR 31380.-;
1.4. Pārējie ieņēmumi palielināti par EUR 8191.-.
2. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām
un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par EUR 57749.-.
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem kopumā izdevumi samazināti par EUR 9885.-, tajā skaitā
samazināti izdevumi:
 Valkas novada domei EUR 10000.-;
 Palielināti izdevumi Kārķu pagasta pārvaldei EUR 115.-;
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 21136,- tajā skaitā :
 Valkas pilsētas autotransportam EUR 2000.-;
 Projektam “Eiropas inovatīvo pilsētu partnerība pilsētvides noturības perspektīvā EUR 9136. Projektam “Skolas piens” EUR 10000.-;
2.3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti izdevumi par EUR 4025,- ,tajā
skaitā :
 Valkas pagasta komunālajai saimniecībai EUR 125.-;
 Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai EUR 10000.-;
 Samazināti izdevumi Vijciema pagasta komunālajai saimniecībai EUR 6100.-;
2.4. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā palielināti par EUR 27172.-, tajā skaitā :
 Vijciema pagasta tautas namam EUR 2321.-;
 Valkas kultūras namam EUR 24266.-;
 Valkas novada centrālai bibliotēkai EUR 450.-;
 Biedrībai VBK Lotos EUR 250,-;
 Samazināts finansējums Kārķu pagasta bibliotēkai EUR 115.-.
2.5. Izglītībai kopumā izdevumi palielināti par EUR 15076.-,tajā skaitā
 Valkas ģimnāzijai EUR 7694.- ;
 Kārķu pamatskolai EUR 17.- ;
 Vijciema pamatskolai EUR 3159.-;
 J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai EUR 3918.-;
 Bērnu jaunatnes sporta skolai EUR 1350.-;



Bērnu jauniešu centrs “”Mice” EUR 540.-;
Samazināts finansējums:
 Valkas pamatskolai EUR 1006,-;
 Ērģemes pamatskolai EUR 2.-;
 Ozolu pamatskolai EUR 594.-.

Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

(personiskais paraksts)

V.Zariņš

LATVIJAS REPUBLIKA

VALKAS

NOVADA

DOME

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134 A/S “SEB BANKA” Smiltenes filiāle kods UNLALV2X
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493, E-pasts: novads@valka.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2016.gada 28.aprīlī

Nr.9
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 28.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 26.§)

Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

1. Apstiprināt 2016.gada Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumus (1.pielikums).
2. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums).

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

1.pielikums pie Valkas novada domes
2016.gada 28.aprīļa
saistošiem noteikumiem Nr.9

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2016.gada 28.aprīļa
saistošiem noteikumiem Nr.9
Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.9 „Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Valkas novada domes
2016.gada pamatbudžets”.
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2016.gada budžeta
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
 Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums;
 Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
 Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
 Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
1. Ieņēmumi
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem, citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikti
grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē – palielinājums EUR 24658.-.
1.1. Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta palielināti par EUR 13930,-, tajā skaitā:
 Finansējums projektam „Zivju resursu pavairošana un atražošana” EUR 3080.-,
 Finansējums no VKKF Valkas novadpētniecības muzejam pastāvīgās ekspozīcijas “Valka
Latvijas neatkarības idejas šūpulis” izveidei EUR 10850.-;
1.2.Pārējie ieņēmumi palielināti par EUR 10728.-.
2. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām
un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par EUR 24658.-.
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem kopumā izdevumi samazināti par EUR 11317.-, tajā skaitā
samazināti izdevumi:



Valkas novada domei EUR 10500.-;
Kārķu pagasta pārvaldei EUR 817.-;

2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 3080,- projekta “Zivju resursu pavairošana
un atražošana”.
2.3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti izdevumi par EUR 13000,Siltumapgādes nodaļai PVN nodokļa atmaksai;
2.4. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā palielināti par EUR 14385.-, tajā skaitā :
 Valkas novadpētniecības muzejam EUR 10850.-;
 Pārējā kultūrai EUR 2000.-;
 Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļai EUR 1535.2.5. Izglītībai kopumā izdevumi palielināti par EUR 5510.-,tajā skaitā:
 Bērnu jaunatnes sporta skolai 2015.gada decembrī izpildīto darbu PVN apmaksai EUR
3310.-,
 Valkas PII “Pasaciņa” telpu remontam EUR 1500,-;
 Valkas pamatskolai pasākuma izdevumiem EUR 400.-;
J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai EUR 300,-.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

LATVIJAS REPUBLIKA

VALKAS

NOVADA

DOME

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134 A/S “SEB BANKA” Smiltenes filiāle kods UNLALV2X
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493, E-pasts: novads@valka.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2016.gada 30.jūnijā

Nr.11
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumu
(protokols Nr.8,18.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

1. Apstiprināt 2016.gada Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumus (1.pielikums).
2. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums).

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

1.pielikums
pie Valkas novada domes
2016.gada 30.jūnija
saistošiem noteikumiem Nr.11

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2016.gada 30.jūnija
saistošiem noteikumiem Nr.11
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.11
“Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”
Paskaidrojuma raksts
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2016.gada budžeta
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
 Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums;
 Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
 Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
 Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;
 Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
3. Ieņēmumi
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem, citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikti
grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē – palielinājums EUR 25055.-.
2.1. Pašvaldības saņemtie transferti EUR 1000.-;
2.2. Valsts budžeta transferti EUR 2498.- projekta “Es to varu” realizācijai;
1.3.Pārējie ieņēmumi palielināti par EUR 21557.-.
4. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām
un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par EUR 627716.-.
4.1. Vispārējiem vadības dienestiem kopumā izdevumi samazināti par EUR 20000.- vadības
iekšējā valsts parāda darījumiem.
4.2. Sabiedriskai kārtībai un drošībai – pašvaldību policijai izdevumi palielināti par EUR 6020,telpu remontam un mēbeļu iegādei.
4.3. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 56588,- tajā skaitā :
 Attīstības un plānošanas nodaļai par EUR 53090.-;
 Projektam “Vidzeme iekļauj “ EUR 1000.-;
 Projektam “Es to varu” EUR 2498.-.
4.4. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti izdevumi par EUR 378017,- ,
tajā skaitā :
 Siltumapgādes nodaļai EUR 46910.- siltumtrases izbūvei;
 Valkas novada domes ēku apsaimniekošanas nodaļai EUR 8960.-;
 Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecībai EUR 16000.- autotransporta iegādei;
 Vijciema pagasta komunālai saimniecībai EUR 16000.- autotransporta iegādei;
 Valkas ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai EUR 20159.- tajā skaitā sūkņa iegādei EUR
9995.- un autotransporta iegādei EUR 10164.-;
 Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai Zvārtavas pagastā EUR 1000.-;
 Ielu remontdarbi un teritorijas labiekārtošanai EUR 268988.- Viestura ielas un komunikāciju
renovācijai.
4.5. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā palielināti par EUR 32892.-, tajā skaitā :
 Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļai EUR 15188.- tajā skaitā autotransporta
iegādei EUR 14508,- un uzturēšanas izdevumiem EUR 680.-.
 Valkas novadpētniecības muzejam EUR 17704.- ekspozīcijas zāles remontam.
4.6. Izglītībai kopumā izdevumi palielināti par EUR 174199.-,tajā skaitā
 Valkas ģimnāzijai EUR 31254.- , tajā skaitā telpu remontam EUR 29671.- un uzturēšanas
izdevumiem EUR 1583.-;
 Kārķu pamatskolai EUR 16035.- autotransporta iegādei;
 Vijciema pamatskolai EUR 2000.- elektriskās plīts iegādei;
 J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai EUR 65702.- ,tajā skaitā telpu renovācijai EUR 54918,- un
mūzikas instrumentu iegādei EUR 10785.-;





Bērnu jauniešu centrs “”Mice” EUR 1098.- nometnes organizēšanai;
Valkas pamatskolai EUR 56110,-,tajā skaitā telpu renovācijai EUR 53460.- un sporta zāles
tīklam EUR 2650.-;
Pabalstiem izglītībai EUR 2000.-.

3. Finansēšana –aizņēmumi EUR 602661.-,tajā skaitā:
 Autotransporta iegādei EUR 72672.-;
 Pašvaldības prioritāro pasākumu veikšanai EUR 109518.-;
 Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošanai EUR
151483.-;
 Valkas pilsētas Viestura ielas un komunikāciju renovācijai EUR 268988.-.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

LATVIJAS REPUBLIKA

VALKAS

NOVADA

DOME

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134 A/S “SEB BANKA” Smiltenes filiāle kods UNLALV2X
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2016.gada 25.augustā

Nr.14
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 25.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.10,17.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

1. Apstiprināt 2016.gada Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumus (1.pielikums).
2. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums).

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

1.pielikums
pie Valkas novada domes
2016.gada 25.augusta
saistošiem noteikumiem Nr.14

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2016.gada 25.augusta
saistošiem noteikumiem Nr.14
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.14
“Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”
Paskaidrojuma raksts
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2016.gada budžeta
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
 Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums;
 Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
 Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
 Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa ;
 Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
1. Ieņēmumi
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem, citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikti
grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē – palielinājums EUR 58801.-.
1.1.ieņēmumi no pašvaldību kustāmā īpašuma un mantas realizācijas – EUR 2000.-;
1.1.Pašvaldības saņemtie transferti EUR 43967.-;
2.3. Valsts budžeta transferti EUR 2498.- projekta “Es to varu” realizācijai;
1.3.Pārējie ieņēmumi palielināti par EUR 12834.-.
2. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām
un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par EUR 226738.-.
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem kopumā izdevumi palielināti par EUR 12000.- Valkas novada
domei ēkas iegādei Tālavas 12;
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 179448,- tajā skaitā :
 Kārķu pagasta autotransportam par EUR 2000.-;
 Projektam “LIFE LOCAL ADAPT “ EUR 4460.-;
 Projektam “Valkas novada lauku ceļu pārbūve” EUR 13610.-;
 Projektam “Autoceļa A3 tranzīta maršruta rekonstrukcija Valkas pilsētā” EUR 7485.- projekta
aktualizācijai;
 Projektam” Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Valkā” EUR 137035. Projektam “Vidzeme iekļauj” EUR 3290.-;
 Projekts “NVA pasākumi vasaras brīvlaikā skolēniem” EUR 3292.-;
 Projekts “Proti un dari” EUR 8276.-;
2.3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti izdevumi par EUR 14893.,tajā skaitā :
 Ielu remontdarbi un teritorijas labiekārtošanai EUR 14663.- Viestura ielas un komunikāciju
renovācijai.
2.6. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā palielināti par EUR 16355.-, tajā skaitā :
 Valkas novadpētniecības muzejam EUR 10000.- ekspozīcijas zāles izveidei;
 Valkas novada centrālai bibliotēkai EUR 320.-;
 Kultūras pasākumiem EUR 3535.-;
 Valkas ģimnāzijas sporta hallei EUR 2500,-.
2.7. Izglītībai kopumā izdevumi palielināti par EUR 4042.-.-,tajā skaitā
 J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai EUR 3005,- mēbeļu iegādei;
3. Finansēšana – aizņēmumi EUR 172593.-,tajā skaitā:
 Pašvaldības prioritāro pasākumu veikšanai EUR 55997.-;
 Projektam “Multifunkcionāla jaunatnes centra izveide Valkā” EUR 116796.-.
Aizņēmumu atmaksa EUR 4656.-.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2016.gada 25.augustā

Nr.15
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 25.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.10,18.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Valkas novada domes 2016.gada speciālais budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

1. Apstiprināt 2016.gada Valkas novada domes speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumus (1.pielikums).

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

1.pielikums
pie Valkas novada domes
2016.gada 25.augusta
saistošiem noteikumiem Nr.15

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

LATVIJAS REPUBLIKA

VALKAS

NOVADA

DOME

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134 A/S “SEB BANKA” Smiltenes filiāle kods UNLALV2X
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2016.gada 27.oktobrī

Nr.19
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 27.oktobra sēdes lēmumu
(protokols Nr.13,25.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

1. Apstiprināt 2016.gada Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumus (1.pielikums).
2. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums).

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

1.pielikums
pie Valkas novada domes
2016.gada 27.oktobra
saistošiem noteikumiem Nr.19

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2016.gada 27.oktobra
saistošiem noteikumiem Nr.19
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.19
“Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”
Paskaidrojuma raksts
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2016.gada budžeta
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
 Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums;
 Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
 Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
 Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;
 Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.
1. Ieņēmumi
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem, citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikti
grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē – samazinājums EUR 113771.-.
1.1.Pašvaldības saņemtie transferti palielināti par EUR 14971.-;
1.2.Citi pašu ieņēmumi palielināti par EUR 1000.-;
1.3.Pārējie ieņēmumi samazināti par EUR 129742.-.
2. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām
un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi samazināti par EUR 66491.-.
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem kopumā izdevumi samazināti par EUR 24590.- ,tajā skaitā:
2.1.1. Valkas novada domei par EUR 13590;
2.1.2. Iekšējā valsts parāda darījumiem par EUR 11000.-.
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 22423,- tajā skaitā :
2.2.1. Būvvaldei samazināti par EUR 6955.-;
2.2.2. Valkas pilsētas autotransportam samazināti par EUR 1000.-;
2.2.3. Zvārtavas autotransportam palielināti par EUR 1000.-;
2.2.4. Tūrisma informācijas birojam samazināti par EUR 3000.-;
2.2.5. Attīstības un plānošanas nodaļai samazināti par EUR 9283.-;
2.2.6. Projektam “Rotaļu laukuma labiekārtošana Vijciemā” EUR 5024.-;
2.2.7. Projektam “Tiltiņa atjaunošana Lugažu muižas parkā” EUR 13567.-;
2.2.8. Projektam “Tirgus laukuma un tradīciju salas labiekārtošana” EUR 8239.-;
2.2.9. Projektam “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” EUR 14831.2.3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai samazināti izdevumi par EUR 25400.,tajā skaitā :
2.3.1. Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecībai par EUR 4900.-;
2.3.2. Zvārtavas pagasta komunālai saimniecībai par EUR 1000.-.
2.3.3. Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai par EUR 8000.-;
2.3.4. Valkas ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai par EUR 7500.-;
2.3.5. Zvārtavas pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai Par EUR 4000.-;
2.4. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā samazināti par EUR 35173.-, tajā skaitā :
2.4.1. Sporta pasākumiem par EUR 10000.-;
2.4.2. Sporta hallei palielināti par EUR 7427.-;
2.4.3. Saieta namam “Lugažu muiža” samazināti par EUR 1600.-;
2.4.4. Pārējā citur neklasificētā kultūra ( pulciņi) samazināti par EUR 7000.-;
2.4.5. Pārējā citur neklasificētā kultūra (kultūras pasākumi) par EUR 24000.-;
2.5. Izglītībai kopumā izdevumi samazināti par EUR 27431.-tajā skaitā:
2.5.1.Valkas PII “Pasaciņa” par EUR 14341.-

2.5.2.Valkas ģimnāzijai palielināti par EUR 35668.-;
2.5.3.Valkas pamatskolai palielināti par EUR 42441.-;
2.5.4.Ērģemes pamatskolai samazināti par EUR 2448.-;
2.5.5.Kārķu pamatskolai palielināti par EUR 6442.-;
2.5.6.Vijciema pamatskolai palielināti par EUR 598.-;
2.5.7.Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijai Raiņa 28 a samazināti par EUR 63305.-;
2.5.8.Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijai Ausekļa iela 5 samazināti par 28204.-;
2.5.9.Bērnu jaunieši centram “Mice” samazināti par EUR 4276.-.

3.

2.6. Sociālai aizsardzībai kopumā izdevumi palielināti par EUR 23680.-, tajā skaitā :
2.6.1.Sociālajam aprūpes namam palielināti par EUR 47280.-;
2.6.2.Sociālajam dienestam samazināti par EUR 23600.-.
Finansēšana –aizņēmumi EUR 47280.- Sociālās aprūpes nama renovācijai.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis
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SAISTOŠIE

NOTEIKUMI

Valkā
2016.gada 24.novembrī

Nr.20
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 24.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.14,20.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

1. Apstiprināt 2016.gada Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumus (1.pielikums).
2. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums).

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

1.pielikums
pie Valkas novada domes
2016.gada 24.novembra
saistošiem noteikumiem Nr.20

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2016.gada 24.novembra
saistošiem noteikumiem Nr.20
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.
“Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”
Paskaidrojuma raksts
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2016.gada budžeta
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
 Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums;
 Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
 Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
 Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa.
1. Ieņēmumi
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem, citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikti
grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē – palielināti par EUR 578446.-.
1.1. Pašvaldības saņemtie transferti (avansa maksājums ES projektam) par EUR 465240.-;
1.2. Pašvaldības saņemtie līdzekļi neparedzētiem gadījumiem EUR 66338,-;
1.3. Pārējie ieņēmumi par EUR 46868.-.
2. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām
kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par EUR 859626.2.1. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 764149,- tajā skaitā :
2.1.1.Projekta “Ielu pārbūve uzņēmējdarbībai Valkas novadā” realizācijai EUR 144428.-;
2.1.2.Projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā” realizācijai
EUR 136752.-;
2.2. Izglītībai izdevumi palielināti par EUR 709.- Valkas PII “Pasaciņa” mācību līdzekļu iegādei no
valsts budžeta;
2.3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti par EUR 94768 – ceļiem
intensīvu lietusgāžu radīto postījumu novēršanai;
3. Finansēšana – aizņēmumi EUR 281180.-,tajā skaitā:
3.1. Projektam “Ielu pārbūve uzņēmējdarbībai Valkas novadā” EUR 144428.-;
3.2. Investīcijām Valkas novada ceļu, ielu atjaunošanai EUR 102564,-;
3.3. Investīcijām Valkas novada prioritāro pasākumu īstenošanai – Parka ielas atjaunošana 2.kārta)
EUR 34188.-.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2016.gada 29.decembrī

Nr.23
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.15,30.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

1. Apstiprināt 2016.gada Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumus (1.pielikums).
2. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums).
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

1.pielikums
pie Valkas novada domes
2016.gada 29.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.23

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2016.gada 29.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.23
Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr. 23„Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Valkas novada domes
2016.gada pamatbudžets””.
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem ,saņemtajiem iestāžu ,struktūrvienību iesniegumiem , Pašvaldības 2016.gada budžeta
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
 Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi , kā arī to izlietojums;
 Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta
transfertiem;
 Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
 Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;
1.Ieņēmumi
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem ,citiem prognozētajiem ieņēmumiem , veikti
grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē – palielināti par EUR 2026840.-.
1.1.Īpašuma nodoklis par EUR 89500.-;
1.2.Ieņēmumi no finanšu ieguldījumiem EUR 131000,-;
1.3.Pārējie ieņēmumi par EUR 2000.-;
1.4.Ieņēmumi no valsts nodevām par EUR 2490.-;
1.5.Ieņēmumi no naudas sodiem par EUR 4000.-;
1.6.Dažādi nenodokļu ieņēmumi par EUR 1300.-;
1.7.Ieņēmumi no īpašumu pārdošanas par EUR 20000.-;
1.8.Pašvaldības saņemtie transferti (Autoceļa A3 ceļa atjaunošanai) par EUR 1789315.-;
1.9.Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem par EUR 31100.-.
1.10.Samazināti pārējie ieņēmumi EUR 47865.-.
2.izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām
kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem ,kopumā izdevumi palielināti par EUR 329936.2.1.Vispārējiem vadības dienestiem palielināti par EUR 23730,-;
2.2.Sabiedriskai kārtībai un drošībai palielināti par EUR 3650.-;
2.3. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 82710,- tajā skaitā Autoceļa A 3
atjaunošanai;:
2.4. Izglītībai izdevumi palielināti par EUR 53387.- , tajā skaitā :
2.4.1.Valkas speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei “Pumpuriņš” palielināti par EUR 8700.-;
2.4.2.Valkas pirmsskolas izglītības iestādei “Pasaciņa” palielināti par EUR 8020.-;
2.4.3.Valkas pamatskolai palielināti par EUR 9401.-;
2.4.4.Ērģemes pamatskolai samazināti par EUR 2680.-;
2.4.5.Kārķu pamatskolai samazināti par EUR 4069.-;
2.4.6.Vijciema pamatskolai samazināti par EUR 1705.-;
2.4.7.Ozolu pamatskolai samazināti par EUR 7100.-;
2.4.8.Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijai Raiņa ielā 28 palielināti par 34350.-;
2.4.9.Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijai Ausekļa ielā 5 samazināti par EUR 1395.-;
2.4.10.J.Cimzes Mūzikas skolai palielināti par EUR 2315.-;
2.4.11.Valkas mākslas skolai samazināti par EUR 5850.-;
2.4.12.Bērnu jauniešu centram “Mice” samazināti par EUR 4640.-;
2.4.13.Bērnu jaunatnes sporta skolai palielināti par EUR 1540.-;
2.4.14.Norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu pakalpojumiem palielināti par EUR 16500.-.
2.5.Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti par EUR 119680.-,tajā skaitā:
2.5.1.Siltumapgādes nodaļai palielināti par EUR 111110.-;
2.5.2.Valkas novada domes ēku apsaimniekošanas nodaļai palielināti par EUR 17850.-;
2.5.3.Brīvie dzīvokļi palielināti par EUR 13000,-;
2.5.4.Kārķu pagasta komunālai saimniecībai palielināti par EUR 7320.-;
2.5.5.Valkas pagasta komunālai saimniecībai samazināti par EUR 2800.-;

2.5.6.Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecībai samazināti par EUR 4875.-;
2.5.7.Vijciema pagasta komunālajai saimniecībai samazināti par EUR 20960.-;
2.5.8.Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai samazināti par EUR 22300.-;
2.5.9.Valkas pilsētas ūdens un kanalizācijas nodaļai palielināti par EUR 6305.-;
2.5.10.Valkas pagasta ūdens un kanalizācijas nodaļai samazināti par EUR 1030.-;
2.5.11.Vijciema pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai palielināti par EUR 16000.-;
2.5.12.Zvārtavas pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai palielināti par EUR 60.-;
2.6.Kultūrai palielināti par EUR 19394.- , tajā skaitā :
2.6.1.Sporta pasākumiem palielināti par EUR 710.-;
2.6.2.Valkas pilsētas stadionam samazināti par EUR 1500.-;
2.6.3.Valkas ģimnāzijas sporta hallei palielināti par EUR 1450.-;
2.6.4.izglītības,kultūras,sporta un jaunatnes nodaļai palielināti par EUR 12720.-;
2.6.5.Ērģemes pagasta bibliotēkai samazināti par EUR 140.-;
2.6.6.Kārķu pagasta bibliotēkai samazināti par EUR 270.-;
2.6.7.Valkas pagasta Lugažu bibliotēkai samazināti par EUR 980.-;
2.6.8.Valkas pagasta Sēļu bibliotēkai samazināti par EUR 675.-;
2.6.9.Vijciema pagasta bibliotēkai samazināti par EUR 730.-;
2.6.10.Zvārtavas pagasta bibliotēkai samazināti par EUR 415.-;
2.6.11.Valkas novada centrālai bibliotēkai samazināti par EUR 5377.-;
2.6.12.Valkas novadpētniecības muzejam samazināti par EUR 1829.-;
2.6.13.Kārķu pagasta tautas namam palielināti par EUR 1150.-;
2.6.14.Ērģemes pagasta Turnas tautas namam samazināti par EUR 3000.-;
2.6.15.Vijciema pagasta tautas namam palielināti par EUR 1600.-;
2.6.16.Mierkalna tautas namam palielināti par EUR 2300.-;
2.6.17.Saieta namam “Lugažu muiža” samazināti par EUR 320.-;
2.6.18.Valkas kultūras namam palielināti par EUR 16200.-;
2.6.19.Pārējai citur neklasificētai kultūrai samazināti par EUR 1500.-.
2.7.Sociālajai aizsardzībai palielināti par EUR 27385.-, tajā skaitā :
2.7.1.Sociālajam aprūpes namam palielināti par EUR 23040.-;
2.7.2.Valkas novada bāriņtiesai palielināti par EUR 595.-;
2.7.3.Valkas novada Ģimenes atbalsta centram “Saulīte” palielināt par EUR 7750.-;
2.7.4.Sociālajam dienestam samazināti par EUR 4000.-;
3.0. Finansēšana :
3.1. Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām EUR 1685904.-;
3.2.Ieguldījums SIA “Valkas namsaimniek” pamatkapitālā EUR 11000,-;
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2016.gada 29.decembrī

Nr.24
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.15, 31.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Valkas novada domes 2016.gada speciālais budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

1. Apstiprināt 2016.gada Valkas novada domes speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumus (1.pielikums).
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

1.pielikums
pie Valkas novada domes
2016.gada 29.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.24

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais parasksts)

V.A.Krauklis

