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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 2015.gada 1.janvāri ir 9734, blīvums
– 10,7 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 01.01.2015. – 9734 iedzīvotāji, no tiem:
Valkas pilsētā – 5637
Ērģemes pagastā – 906
Kārķu pagastā – 695
Valkas pagastā – 1356
Vijciema pagastā – 712
Zvārtavas pagastā – 428
Novadā līdz darbaspēju vecumam ir 1212 personas, darbaspēju vecumā 6233 personas un pēc
darbaspēju vecuma 2336 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 2014.gada
31.decembrī bija 8,5% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Zemākais bezdarba līmenis reģistrēts
Rīgā – 4,9%, Vidzemes reģionā – 9,9%, Valkas novadā – 9,7%
Bezdarbnieku skaita sadalījums Valkas novadā pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA)
datiem:
Valkas pilsētā 257 cilvēki;

Ērģemes pagastā 46 cilvēki;
Kārķu pagastā 46 cilvēki;
Valkas pagastā 93 cilvēki;
Vijciema pagastā 27 cilvēki;
Zvārtavas pagastā 33 cilvēki.
Kopā 502 cilvēki.
Valkas novadā joprojām ir salīdzinoši augsts bezdarba rādītājs un sociālās spriedzes mazināšanai
pašvaldība pielieto dažādus sociāla rakstura pasākumus. 2014.gadā novadā tika realizēts aktīvās
nodarbinātības pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. Šajā nodarbinātības pasākumā 2014.gadā
Valkas novadā tika pieteiktas un iedalītas 25 darba vietas, kopumā 105 pretendentiem, (ik pa 4 mēnešiem)
no tiem tika nodarbināti 80 bezdarbnieki, 25 bezdarbnieki pārtrauca dalību pasākumā.
Sociāli ekonomiskā situācija 2014.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 2011.gadā trūcīgas
personas statuss bija piešķirts 1917 personām, 2012.gadā 1669 personai, 2013.gadā 1258
personām,2014.gadā 1128 personām.. Sociālajos pabalstos 2011.gadā tika izmaksāti 316754 lati (450700
eiro), 2012.gada 11 mēnešos 250877 lati (356965), 2013.gadā 205697 lati (292680 eiro), 2014.gadā
166524 eiro. Samazinājies ir pabalsta garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai saņēmēju skaits no
905 personām 2011.gadā, 782 personām 2012.gadā , 535 personām 2013.gadā uz 401 personu
2014.gadā. Savukārt pieaug to cilvēku skaits, kuriem ir nepieciešams pabalsts veselības aprūpei un
aprūpes pakalpojums, vai nu mājās, vai institūcijā.
Sociālie pakalpojumi 2014.gadā kopā tika nodrošināti 169 personām, tajā skaitā:
54 invalīdiem, 24 bērnam, 76 pensionāriem un 15 personām darbaspēju vecumā.
Naktspatversmi izmantojušas 6 personas;
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tika nodrošināti 106 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 turpina darbu pie infrastruktūras izbūves un sakārtošanas, lai vide būtu pievilcīga gan
uzņēmējdarbībai, gan cilvēku dzīvošanai. 2014.gadā Valkas novadā pašvaldības ieviestajos Eiropas
Savienības līdzfinansētos projektos ir veikti darbi kopsummā par EUR 2410803,-.
Valkas novada dome 2014.gadā ir strādājusi pie 3 Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 2 ES
Kohēzijas fonda, un 6 Lauku Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (LEADER), 4 Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta, 2 Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas, 1
Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas un vairākiem citu programmu līdzfinansētiem
projektiem.
Daudz paveikts ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras sakārtošanas jomā. 2014.gadā
Valkā pārbūvēja un no jauna izbūvēja 1274.9 m ūdensapgādes tīklus un 1235.8 m kanalizācijas tīklus, kā
arī izbūvēja 2 kanalizācijas sūkņu stacijas.
Ērģemē pārbūvēja un izbūvēja jaunus 2939.9 m ūdensapgādes tīklus un 2009.6 m kanalizācijas
tīklu, kā arī izbūvēja 3 kanalizācijas sūkņu stacijas. Tika pārbūvēts artēziskais urbums "Skola". Kārķos
izbūvēja jaunus un pārbūvēja esošos 1319.3 m ūdensapgādes tīklus un 728.9 m kanalizācijas tīklus, tika
pārbūvētas 2 esošās kanalizācijas sūkņu stacijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.
Valkas novadā 2014.gadā tika izbūvētas 5 jaunas un pārbūvētas 2 esošās kanalizācijas sūkņu
stacijas. Tika pārbūvētas esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 1 kompl. Tika izbūvēti un pārbūvēti 5534.1
m
ūdensapgādes
tīkli.
Izbūvēti
un
pārbūvēti
3974.3
m
kanalizācijas
tīkli.
Valkā 2015.gadā tiks izbūvēti 1.200 m ūdensvada un, visticamāk, tiks pārbūvēti 450 m ūdensvada un 200
m kanalizācijas tīklu. Valkas novadā 2015.gadā tiks izbūvēti 1.650 m ūdensvada un 200 m kanalizācijas
tīkli.
2015.gadā pašvaldība gatavosies ES fondu nākošajam 2014. – 2020. gada programmēšanas
periodam, strādās pie projektu iesniegumu izstrādes, lai iesniegtu ES programmēšanas perioda 2014. 2020.gadam izsludinātajos struktūrfondu un citu finanšu instrumentu programmās (Centrālbaltijas, Igaunijas
- Latvijas pārrobežu sadarbības programmās, LEADER u.c.).2015.gadā tiks izstrādāta jaunā Valkas novada
attīstības programma 2015.- 2022.gadam un jauns Teritorijas plānojums.
2015.gads noteikti būs 2014.gadā daudzu iesākto darbu turpinājums. Pašvaldība turpinās investēt
izglītības jomā - gan infrastruktūras ziņā, gan atbalstot skolu iniciatīvas, kas attiecas tieši uz mācību darba
uzlabošanu. Turpināsim ieguldīt līdzekļus sporta, kultūras, sociālajā un komunālajā sfērā.
Plānots Valkas centra pārveides projekts, Pedeles upes tālāka tīrīšana, dabas takas izveide līdz
pat Zāģezeram, Varžupītes tīrīšana, tās krastu, kā arī Meža ielas sakārtošana, ēku siltināšanas projekti.
Strādāsim daudz pie uzņēmējdarbības atbalsta un jaunu ražotņu izveides un darba vietu radīšanas.
Šogad būs vēl daudz vairāk interesantu notikumu kultūrā un izglītībā.
Šajā gadā kaut pavisam nedaudz, tomēr uzlabosies visu Valkas novada domes darbinieku
materiālais stāvoklis, jo jaunajā budžetā mēs to esam izvirzījuši kā galveno prioritāti.
Pašvaldība turpinās strādāt pie tā, lai novads asociētos ar ārkārtīgi interesantu, pievilcīgu vietu gan dzīvošanai, gan apmeklējumiem. Tāpat, lai novada kultūras un sporta pasākumu apmeklētāji gribētu

šeit atgriezties atkal un atkal. Daudzas ieceres un darbi ir plānoti tieši pagastos. Lauku teritoriju attīstība
mums ir vienlīdz svarīga kā pilsētas attīstība, pie tā arī strādāsim.
Darbs turpināsies arī pie ielu, ceļu un iekšpagalmu sakārtošanas.
Tiks uzsākts darbs pie meliorācijas sistēmas sakārtošanas un lauksaimnieciskās ražošanas aktivitātes
veicināšanas, mājražošanas attīstīšanas. Tāpat norisināsies darbs pie tūrisma, kultūras un sporta
pasākumu paplašināšanas un kvalitātes celšanas, kas nozīmēs pienesumu novada ekonomikai.
Valkas novada pašvaldības 2015.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību
budžetiem”, „Par pašvaldībām”, ”Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2015.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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Valkas novada 2015.gada pamatbudžetā plānoti ieņēmumi EUR 9551365,tas ir par EUR 10631
mazāk kā iepriekšējā gadā .
Nodokļu ieņēmumi. Viena no lielākajām budžetu ieņēmumu sadaļām ir ieņēmumi no iedzīvotāju
ienākumu nodokļa – 37.9 % no visiem ieņēmumiem, EUR 3622733 Salīdzinot ar 2014.gadā saņemtajiem
līdzekļiem, ir palielinājums par 7 % vai EUR 237898 . Ieņēmumi no īpašuma nodokļa plānoti 4 % vai EUR
384033. Tas ir par EUR 11596 mazāk , kā iepriekšējā gadā.
Nodokļi par atsevišķiem pakalpojumu veidiem – plānoti ieņēmumi no azartspēļu nodokļa EUR 33000,Nenodokļu ieņēmumi kopumā plānoti EUR 113200,- ,tas ir 1.2% no kopējiem ieņēmumiem
Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas – pašvaldība plāno pārdot īpašumus par EUR 80000.
Valsts nodevas un kancelejas nodevas EUR 18900,-.
Naudas sodi un sankcijas EUR 12000,-.
Transferti – veidojas no valsts budžeta un pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumiem – nākošā lielākā
ieņēmumu sadaļa – 34 % vai EUR 3252167. Tie ir lielāki par 5% vai EUR 14886.Valsts budžeta transferti –
valsts finansējums noteiktiem mērķiem (izglītības iestāžu pedagogu atlīdzība, speciālās pirmsskolas
izglītības iestādes „Pumpuriņš” finansējums, izlīdzināšanas fonds. Tie ir lielāki par 1 % vai EUR 14886, jo
lielāku finansējumu saņemsim no izlīdzināšanas fonda.
Pašvaldību budžeta transferti – 1 %, EUR 99609 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 – 22.5% no kopējiem ieņēmumiem EUR 2146232. Plānoti
ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un komunālajiem pakalpojumiem (ūdeni,
kanalizāciju, siltumu). Salīdzinot ar 2014.gadu, plānots samazinājums par 8.7 % vai EUR 204366..
Finansēšana
Ir plānots ņemt aizņēmumus EUR 392641, KPFI projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta zālē” realizācijai.
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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 2015.gada pamatbudžeta izdevumi plānoti EUR 9801025.-.Salīdzinot ar
2014.gada sākumā plānotajiem izdevumiem, plānots samazinājums par 2.3 % vai EUR 235099
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 10.5% no kopējiem izdevumiem – EUR 1032351.-, kas
veido EUR 106.06 uz vienu iedzīvotāju. Iepriekšējo un kārtējā gadā saņemto aizņēmumu procentu
nomaksai 2015.gadā plānots izlietot 0.9% vai EUR 85000, tas ir par EUR 120998 mazāk , kā 2014.gadā.
Sabiedriskā kārtība un drošība – Bāriņtiesas izdevumi – Bāriņtiesas izdevumi turpmāk tiks uzskaitīti
10.grupā – Sociālā aizsardzība.
Ekonomiskā darbība – budžeta finansējums ekonomiskajai darbībai 2015.gadā plānots 10.4% no
kopējā budžeta vai EUR 1015578. Finansējums paredzēts ekonomiskās darbības struktūrvienību
uzturēšanai (Būvvalde, Attīstības nodaļa, novada autotransports) un projektu realizācijai.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 2015.gadā plānots izlietot 25.2% no kopējā
budžeta vai EUR 2465448, tas ir par 2.2% vai EUR 53295 mazāk kā 2014.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.
Veselība – veselības aprūpei no budžeta plānoti EUR 19593, līdzekļi paredzēti feldšerpunktu
uzturēšanai.
Atpūta, kultūra un reliģija – 2015.gada budžetā plānoti līdzekļi 10.9 % apmērā no kopējā budžeta vai
EUR 1070215.-.Valkas novada dome finansē visas novada kultūras iestādes: kultūras namus, tautas
namus, bibliotēkas, muzeju, sporta iestādes un sporta pasākumus.
Izglītība – izglītības funkcijas finansēšanai 2015.gadā plānoti 32.6% vai EUR 3191941.-. Salīdzinot ar
2014.gada budžetu, plānots pieaugums par 5.6 % vai EUR 170670.-. 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 – 2015.gadā plānots finansējums 9.3 % vai EUR 920899.-. 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 2014.gada budžetu, plānots pieaugums par 3.1% vai EUR
27658.- .

Pamatbudžeta izdevumi, atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, ar aizdevumu atmaksu
Kods
Ekonomiskās kategorijas

2014.gads

2015.gads
EUR
5076333

1000

Atlīdzība (d. a. un soc.n.)

EUR
4627803

2000

Preces un pakalpojumi

3631631

3000
4000

Subsīdijas un dotācijas
Aizdevumu un procentu
atmaksa

5000

Pamatkapitāla veidošana

6000

Sociālie pabalsti

7000

Transferti
Zaudējumi no valūtas kursa
svārstībām
KOPĀ

8000

Izmaiņas
(+;-)
EUR
%
51.8

+448530

3369098

34.4

-262533

56267

0.6

+56267

205999

60000

1024677

814438

8.3

-210239

467543

367073

3.7

-100470

78258

57566

0.6

-20692

213

250

10036124

9801025

0.6

0.
100.0

-145999

+37
-235099

Būtisku daļu no 2015.gada plānotā budžeta veido atlīdzības (atalgojums, darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksas) izdevumi – 51.8 % vai EUR 5076333,tas ir par 5.7% vai EUR 448530 vairāk
kā 2014.gadā.Pieaugums saistīts ar minimālās algas pieaugumu , algas pieaugumu pārējiem darbiniekiem
un jaunu amata vietu izveidi, Budžeta līdzekļi preču un pakalpojumu apmaksai plānoti 34.4% apmērā no
kopējā budžeta vai EUR 3369098 , tas ir par 7.2% vai EUR 262533 mazāk , kā 2014.gadā . Tie ir Valkas
novada visu iestāžu uzturēšanas izdevumi (komandējumiem, remontiem, apkurei, elektroenerģijai,
sakariem, precēm). Pamatkapitāla veidošanai 8.3%.Aizdevumu procentu atmaksa no kopējā budžeta veido
0.6 % vai EUR 60000, salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājums EUR 145999. Finansējums sociāliem
pabalstiem plānots 3.7 % vai EUR 367073.Transferti plānoti 0.6 % no kopējā budžeta – EUR 57566.
Pielikumā: aizņēmumi un galvojumi 2015.gadā un 2016.-2018.gadā
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SAISTOŠIE

NOTEIKUMI

Valkā

2015.gada 29.janvārī

Nr.3
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.2,8.§)

Valkas novada domes 2015.gada speciālais budžets”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punkta un 46.pantu un likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 12.pantu

EUR

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu

117492

t.sk. dabas resursu nodoklis

20825

autoceļu fonds

96667

Klasifikācijas
kods

Rādītāji

A

B
Ieņēmumi kopā

254808

Ieņēmumi pa speciālā budžeta veidiem

254808

Nodokļu ieņēmumi
5.5.3.0.
12.0.0.0
12.2.0.0
18.0.0.0.
18.6.0.0.

Gada plāns EUR

42553

Dabas resursu nodoklis

42553

Nenodokļu ieņēmumi

100

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

100

Nenodokļu ieņēmumi

100

Transferti

212155

Valsts budžeta transferti

212155

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

212155
372300

01.0.0.0.

Vispārējie valdības dienesti

500

05.0.0.0.

Vides aizsardzība

100

06.0.0.0.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

371700

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

372300

Preces un pakalpojumi

257722

2000
2200
2300
5000

Pakalpojumi

248722

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs
Pamatkapitāla veidošana

5200

9000
114578

Pamatlīdzekļi

114578

Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām
t.sk.

0

autoceļu fonds
dabas resursu nodoklis
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SAISTOŠIE

NOTEIKUMI

Valkā

2015.gada 29.janvārī

Nr.4
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.2,9.§)

Valkas novada domes 2015.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu

Klasifikācijas
kods

Rādītāji

A

B

17595

Apstiprinātais gada
plāns

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

17595

01.0.0.0.

Vispārējie valdības dienesti

11605

03.0.0.0.

Sabiedriskā kārtība un drošība

04.0.0.0.

Ekonomiskā darbība

06.0.0.0.

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

08.0.0.0.

Atpūta, kultūra, reliģija

1351

09.0.0.0.

Izglītība

2532

10.0.0.0.

Sociālā aizsardzība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

2045
62

17595
7594

2000

Preces un pakalpojumi

2100

Mācību ,darba un dienesta komandējumi

2200

Pakalpojumi

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs

5000

Pamatkapitāla veidošana

360
10001

5200

Pamatlīdzekļi

10001

6000

Sociālie pabalsti

6300

Sociālie pabalsti natūrā

8000

Dažādi izdevumi

8100

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām

F20010000

7234

0

Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām
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(personiskais paraksts)

0
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Pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.2,9.§)
Valkas novada domes ziedojumu līdzekļu atlikuma
uz 1.01.2015. sadalījums pa struktūrvienībām un mērķiem
Summa
Iestādes nosaukums
Kārķu pagasta pārvalde

Mērķis

EUR

Pasākuma „Meža dienas” organizēšanai

240,24

Ērģemes pilsdrupu atjaunošanai

7115,13

Robežtirgus ziedojumi

720,00

mednieku kolektīvu ziedojumi

1055,65

LMT projekta realizācijai

1614,50

salūts

200,00

transferti

659,62

Teritorijas apsaimniekošanas nodaļa

Dzīvnieku patversmes darbības nodrošināšanai

61,62

Attīstības nodaļa

Šūpoļu izgatavošanai

2045,00

Bērnu atrakcijām

107,00

Pasākuma organizēšanai pensionāriem

142,29

Sieviešu korim

142,29

bērnu radošai darbnīcai

60,76

Amatierteātra rekvizītu iegādei

228,08

Teātra festivālam

365,91

pasākumiem

183,96

Vijciema pamatskola

rotaļu iegādei

4,25

Ozolu pamatskola

Skolēnu zināšanu padziļināšanai

5,69

Valkas ģimnāzija

2172,22

Valkas pagasta Lugažu bibliotēka

Darbības nodrošināšanai
Futbola inventā
ram
Bibliotēku krājumu papildināšanai

Valkas pagasta Sēļu bibliotēka

Bibliotēku krājumu papildināšanai

46,70

Vijciema bibliotēka

Bibliotēku krājumu papildināšanai

5,30

Kārķu bibliotēka

Bibliotēku krājumu papildināšanai

14,54

Ērģemes bibliotēka

Bibliotēku krājumu papildināšanai

15,71

Valkas centrālā bibliotēka

Bibliotēku krājumu papildināšanai

11,96

Valkas novada dome

Valkas pilsētas Kultūras nams

Pārējie kultūras pasākumi

Bērnu jaunatnes sporta skola

Kopā

350,30
26,69

17595,41
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2015.gada 26.februārī

Nr.5
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2015.gada 26.februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.3,7.§)

Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
“Valkas novada domes 2015.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

1. Apstiprināt 2015.gada Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
(1.pielikums).
2. Paskaidrojuma raksts (2.pielikums).
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

2.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 26.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.5
Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr. 5„Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2
„Valkas novada domes 2015.gada pamatbudžets”
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2015.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 88593.-.
1.1 Koriģēts EKK kods aprēķinātajām un saņemtajām soda naudām no 10.1.0.0. uz 04.1.0.0.
1.2. Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti kopumā palielināti par EUR 35886.-, tajā skaitā,
ieņēmumu prognoze par Valsts un Eiropas Savienības finanšu instrumentu un ārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un pasākumiem :
• Projekts „Sabiedriskie algotie pagaidu darbi” EUR 15492.-;
• Dziesmu un deju svētki – valsts finansējums EUR 15120.-;
• Valsts finansējums mācību grāmatu iegādei EUR 17477.-;
• Valkas mākslas skola – samazinājums- EUR 6874.-;
• Bērnu jaunatnes sporta skola – samazinājums - EUR 5332.1.3.Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un ieņēmumi palielinājums – EUR 52707,-.
1. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām
un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par EUR 119456.-. Izdevumu
finansēšana tiek nodrošināta ar ieņēmumiem un aizņēmumiem.
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem kopumā izdevumi palielināti par EUR 33450.-, tajā skaitā
izdevumi valūtas kursa svārstībām samazināti par EUR 250, palielināti izdevumi ēkas iegādei EUR 33700.
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 15828,- projekta „Sabiedriskie algotie
pagaidu darbi” realizācijai.
2.3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti izdevumi par EUR 2000,- , Kārķu
komunālai saimniecībai remontdarbu veikšanai.
2.4. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā palielināti par EUR 35150.-, tajā skaitā :
• Valkas novada centrālajai bibliotēkai telpu remonta projekta izstrādei EUR 4513.• Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem EUR 30637.-;
2.5. Izglītībai kopumā izdevumi palielināti par EUR 32768.-, tajā skaitā:
• Koriģēts Valkas novada izglītības iestādēm plānotais finansējums mācību līdzekļu un
grāmatu iegādei;
• Valkas pamatskolai piešķirts finansējums EUR 37489,- pamatkapitāla palielinājumam;
• Vijciema pamatskolai piešķirts finansējums EUR 4471.- malkas šķūņa projekta
izstrādei;
• Valkas mākslas skolai samazināts finansējums pedagogu atlīdzībai atbilstoši valsts
mērķdotācijai EUR 6874.-;
• Bērnu jaunatnes sporta skolai kopējais finansējums samazināts par EUR 1520.- tajā
skaitā samazināts finansējums atlīdzībai no valsts mērķdotācijas, piešķirts finansējums
sporta zāles remonta projektēšanai EUR 3812.-.
2.6. Sociālai aizsardzībai – Valkas novada Ģimenes atbalsta centram „Saulīte” projekta „Eža
spēriens” līdzfinansējumam EUR 260.-.
3. Finansēšana – aizņēmumi:
• Valkas pamatskolas ēdnīcas aprīkojuma iegāde EUR 30863,-;
• Budžeta un finanšu vadības īstermiņa aizņēmums – EUR 250000.-.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2015.gada 26.martā

Nr.6
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2015.gada 26.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4,15.§)

Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

3. Apstiprināt 2015.gada Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumi (1.pielikums).
4. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums).
Valkas novada domes priekšsēdētājs
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2.pielikums
pie Valkas novada domes
2015.gada 26.marta
saistošiem noteikumiem Nr.6
Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6
„Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Valkas novada domes 2015.gada
pamatbudžets””
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu ,struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2015.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 11423.-.
1.1 Plānoti transferti no valsts budžeta – EUR 3204.-;
1.2 Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un ieņēmumi palielinājums – EUR 8219,-.
2. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām
un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par EUR 198998.-. Izdevumu
finansēšana tiek nodrošināta ar ieņēmumiem un aizņēmumu.
2.1. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 187575,- projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Valkas II kārta” realizācijai.
2.2. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā palielināti par EUR 6963.- izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes lietu nodaļai atlīdzībai;
2.3. Izglītībai izdevumi palielināti par EUR 2960.• kristīgajai izglītības iestādei „Gaismiņa” pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanas
izdevumiem EUR 2640.-;
• Vijciema pamatskolai EUR 320,- skolas virtuves aprīkojuma iegādei;
2.4. Sociālai aizsardzībai –izdevumi palielināti par EUR 1500,- sociālam aprūpes namam darbinieku
apdrošināšanai;
2. Finansēšana –aizņēmumi:
• Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkas II kārta” realizācijai EUR
187575.-.
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SAISTOŠIE
2015.gada 30.aprīlī

NOTEIKUMI

Valkā

Nr.8
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2015.gada 30.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.6,33.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
“Valkas novada domes 2015.gada speciālais budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punkta un 46.pantu un likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 12.pantu

EUR

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu

117492

t.sk. dabas resursu nodoklis

20825

autoceļu fonds

96667

Gada plāns EUR
Klasifikācijas
kods

Rādītāji

A

B

5.5.3.0.
12.0.0.0
12.2.0.0

aprīļa
grozījumi

Gada plāns ar
aprīļa
grozījumiem

Ieņēmumi kopā

254808

0

254808

Ieņēmumi pa speciālā budžeta veidiem

254808

0

254808

Nodokļu ieņēmumi

42553

0

42553

Dabas resursu nodoklis

42553

42553

Nenodokļu ieņēmumi

100

0

100

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

100

0

100

Nenodokļu ieņēmumi

100

100

Transferti

212155

0

212155

Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts
budžeta
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām

212155

0

212155

212155

01.0.0.0.

Vispārējie valdības dienesti

500

500

05.0.0.0.

Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām

100

100

371700

371700

372300

0

372300

Preces un pakalpojumi

257722

0

257722

248722

-23000

225722

18.0.0.0.
18.6.0.0.

06.0.0.0.

2000
2200

Pakalpojumi

372300

212155
0

372300

2300
5000

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs

9000

23000

32000

Pamatkapitāla veidošana

114578

0

114578

5200

Pamatlīdzekļi
Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām
t.sk.

114578

114578

0

0

autoceļu fonds
dabas resursu nodoklis
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2015.gada 28.maijā

Nr.10
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2015.gada 28.maija sēdes lēmumu
(protokols Nr.8,3.§)

Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

1. Apstiprināt 2015.gada Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumi (1.pielikums).
2. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums).
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

1.pielikums
pie Valkas novada domes
2015.gada 28.maija
saistošiem noteikumiem Nr.10

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2015.gada 28.maija
saistošiem noteikumiem Nr.10
Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.10
„Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2
„Valkas novada domes 2015.gada pamatbudžets””
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2015.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 32684.-.
1.1. Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti kopumā palielināti par EUR 5517.-,tajā skaitā:
• Valkas novadpētniecības muzeja projekta „J.Cimzes dziesmu krājuma „Dziesmu rota”
pirmizdevuma izmantošanas nodrošināšana” realizācijai,
• NVA projekta „Pasākumi vasaras brīvlaikā skolēniem” projekta realizācijai – EUR 1512.-.
1.2.Budžeta iestāžu ieņēmumi – EUR 26767,-, tajā skaitā:
• Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem – EUR 20730.-,
• Pārējie ieņēmumi – EUR 6037.-.
2. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām
un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par EUR 192242.-. Izdevumu
finansēšana tiek nodrošināta ar ieņēmumiem un aizņēmumiem.
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem kopumā izdevumi palielināti par EUR 56237.-, tajā skaitā :
• Valkas novada domes administrācijai EUR 30000.- īpašuma iegāde Valkā, Semināra ielā 21
un datortehnikas iegādei EUR 12337.-;
• Grāmatvedības un finanšu nodaļai datortehnikas iegādei EUR 5561.-;
• Zvārtavas pagasta pārvaldei datortehnikas iegādei EUR1854.-;
• Vijciema pagasta pārvaldei datortehnikas iegādei EUR 1854.-;
• Valkas pagasta pārvaldei datortehnikas iegādei EUR 1854.-;
• Kārķu pagasta pārvaldei datortehnikas iegādei EUR 927.-;
• Ērģemes pagasta pārvaldei datortehnikas iegādei EUR 1850.-.
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 14090,- tajā skaitā :
• Būvvaldei EUR 2170.- datortehnikas iegādei;
• Attīstības un plānošanas nodaļai EUR 5266.- datortehnikas iegādei;
• Valkas novadpētniecības muzeja projekta „J.Cimzes dziesmu krājuma „Dziesmu rota”
pirmizdevuma izmantošanas nodrošināšana” realizācijai EUR 3450.-;
• NVA projekta „Pasākumi vasaras brīvlaikā skolēniem” projekta realizācijai EUR 3204.-.
2.3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti izdevumi par EUR 21217,-,
Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai – telts iegādei.
2.4. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā palielināti par EUR 66826.-, tajā skaitā :
• Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļai EUR 6907.- datortehnikas iegādei
• Kārķu pagasta tautas nams EUR 278.- videonovērošanas kameru iegādei;
• Valkas kultūras namam telpu remontam, kases aparāta un sūkņa barošanas bloka iegādei EUR
2663.-, estrādes atjaunošanai EUR 54785.-,datortehnikas iegādei EUR1854,-.
2.5. Izglītībai kopumā izdevumi palielināti par EUR 2750.-,tajā skaitā :
• Valkas ģimnāzijai piešķirts finansējums metodiskā darba un olimpiāžu organizēšanai EUR
1065.-;
• Valkas pamatskolai piešķirts finansējums EUR 400,- skolas ekskursiju projektu konkursa
„Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” īstenošanai;
• Bērnu jaunatnes sporta skolai piešķirts finansējums EUR 1285.-, tajā skaitā no Izglītības un
zinātnes ministrijas sporta inventāra iegādei EUR 555.- un no Latvijas futbola federācijas
saņemtie līdzekļi vimpeļu izgatavošanai EUR 200,-,pasākumam „Pavasaris 2015” EUR 270.,pasākumam „Valkas-Valgas kauss 2015” organizēšanai.
3. Sociālai aizsardzībai kopumā izdevumi palielināti par EUR 31122.-, tajā skaitā :

Sociālās aprūpes namam EUR 21854.-;tajā skaitā atlīdzībai EUR 13396.-, pakalpojumiem EUR
6604.-, datortehnikas iegādei 1854,-;
• Valkas novada bāriņtiesai EUR 2781.- datortehnikas iegādei;
• Sociālajam dienestam EUR 6487,- datortehnikas iegādei.
4. Finansēšana – aizņēmumi EUR 159558.- tajā skaitā :
• Valkas brīvdabas estrādes renovācijai EUR 54785,-;
• Pasākumu telts iegādei EUR 21217.-;
• Īpašuma iegāde Valkā, Semināra ielā 21 EUR 30000.-;
• Datortehnikas iegāde Valkas novada iestādēm EUR 53556.-.
•
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2015.gada 25.jūnijā

Nr.11
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2015.gada 25.jūnija sēdes lēmumu
(protokols Nr.9,12.§)

Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

1. Apstiprināt 2015.gada Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumi (1.pielikums).
2. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums).
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2015.gada 25.jūnija
saistošiem noteikumiem Nr.11

Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.
„Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2
„Valkas novada domes 2015.gada pamatbudžets””
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem, Pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
• Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums;
• Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
• Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa ;
• Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
1. Ieņēmumi
Pamatojoties uz prognozētajiem ieņēmumiem, veikti grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē –
palielinājums EUR 331.- pārējie ieņēmumi.
2. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām
un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par EUR 341961.-. Izdevumu
finansēšana tiek nodrošināta ar ieņēmumiem un aizņēmumiem.
2.1. Izglītībai kopumā izdevumi palielināti par EUR 341009.-,tajā skaitā :
• Valkas pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa” telpu renovācijai EUR 87067,- un
datortehnikas iegādei EUR 952.-;
• Valkas ģimnāzijai telpu renovācijai EUR 28428.- ;
• Valkas pamatskolai telpu un apkārtnes renovācijai EUR 73925.- ;
• Kārķu pamatskolai telpu renovācijai EUR 102250.- un datortehnikas iegādei EUR 1903.-;
• Vijciema pamatskolai telpu renovācijai un malkas šķūņa būvniecībai EUR 38872.- un
datortehnikas iegādei EUR 1903.-;
• Ozolu pamatskolai datortehnikas iegādei EUR 1903.-;
• Bērnu jaunatnes sporta skolai datortehnikas iegādei EUR 1903.-.
3. Sociālai aizsardzībai kopumā izdevumi palielināti par EUR 952.- , tajā skaitā :
4. Valkas novada Ģimenes atbalsta centram „Saulīte” datortehnikas iegādei EUR 952.-; Finansēšana –
aizņēmumi EUR 341630.- tajā skaitā :
• Izglītības iestāžu telpu un apkārtnes renovācijai EUR 330540,-;
• Datortehnikas iegāde Valkas novada izglītības iestādēm EUR 11090.-.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2015.gada 30.jūlijā

Nr.13
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2015.gada 30.jūlija sēdes lēmumu
(protokols Nr.11,8.§)

Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

1. Apstiprināt 2015.gada Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumi (1.pielikums).
2. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums).
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2015.gada 30.jūlija
saistošiem noteikumiem Nr.13
Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.13
„Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2
„Valkas novada domes 2015.gada pamatbudžets””

Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem ,saņemtajiem iestāžu ,struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2015.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 522188.-.
2.1. Pašvaldības saņemtie dažādi nenodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 896.-:nodibinājuma
„Rietumu Bankas labdarības fonds” finansiāls atbalsts Valkas novada centrālās bibliotēkas
projektam „Prāta spēju un radošuma veicinošas galda spēles Valkas novada publiskajās
bibliotēkās”.
2.2. Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta palielināti par EUR 486356,-, tajā skaitā:
• Saņemts finansējums projekta realizācijai „ Datorzināšanas ar priekšzināšanām „ EUR
4002.-,
• Saņemts finansējums par realizēto projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazināšanai Valkas pamatskolā” –EUR 462535.-,
1.3.Pārējie ieņēmumi palielināti par EUR 34936.-.
2. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām
un ekonomiskās klasifikācijas kodiem , kopumā izdevumus palielinot par EUR 468254.-. Izdevumu
finansēšana tiek nodrošināta ar ieņēmumiem un aizņēmumiem.
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem kopumā izdevumi palielināti par EUR 11652.-, tajā skaitā :
• Valkas novada domes administrācijai EUR 11350.- automašīnas iegādei.
• Kārķu pagasta pārvalde – iniciatīvas veicināšanas biedrībai „Ugunspuķe” EUR 302.-;
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 65452,- tajā skaitā :
• Kārķu pagasta autotransports – autobusa iegādei EUR 35000.-;
• Attīstības un plānošanas nodaļai EUR 13100.- automašīnas iegādei;
• Projekta realizācijai „Datorzinības ar priekšzināšanām” EUR 4002.-;
• Projekta realizācijai „Stipras saknes nomalēs veido stiprus eiropiešus” EUR 3550.-;
• Attīstības nodaļai EUR 5600.-līdzfinansējums Biedrības „Atbalsts Valkai” izstrādātajam
projektam „Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju iesaistīšana pagalma labiekārtošanā Valkā”.
2.3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti izdevumi par EUR 183559,- ,tajā
skaitā :
• Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai EUR 12100.- automašīnas iegādei ;
• Ielu remontdarbi – Friča Roziņa ielas seguma nomaiņai un ietves atjaunošanai Beverīnas ielā
posmā no Tālavas ielas līdz Raiņa ielai EUR 171459.-.
2.4. Atpūtai , kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā palielināti par EUR 112597.-, tajā skaitā :
• Valkas novada centrālā bibliotēkai EUR 81237.-telpu remontam;
• Valkas novadpētniecības muzejam EUR13460,- automašīnas iegādei un EUR 2900.- projekta
„Animācijas filmas „Vieta , kur sākas valsts” tulkošana angļu un igauņu valodās” realizācijai;
• Pārējai kultūrai par EUR 15000.-.
4.5. Izglītībai kopumā izdevumi palielināti par EUR 103269.-,tajā skaitā :
• Valkas pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa” EUR 7844.- izdevumiem , kas saistīti ar
papildus grupas izveidošanu ( darba alga, mēbeles, uzturēšanas izdevumi);
• Ērģemes pamatskolai EUR 3041.- atlīdzības izdevumiem , kas palielinās ar jaunas grupas
izveidošanu;
• Kārķu pamatskolai palielināti izdevumi par EUR 2450.- , lai nodrošinātu ēdināšanu sporta
nometnes dalībniekiem;

Bērnu jaunatnes sporta skolai piešķirts finansējums EUR 89459.- , tajā skaitā palielināta
mērķdotācija atlīdzībai pedagogiem EUR 3965-, piešķirts finansējums sporta zāles renovācijai
EUR 85494.-;
• Bērnu jauniešu centram „Mice” EUR 475.- biedrībai „Gadsimta griežos „ nometnes „Caur tumšu
meža taku” organizēšanai
5. Sociālai aizsardzībai kopumā izdevumi palielināti par EUR 12800.- , Sociālajam dienestam
automašīnas iegādei.
6. Finansēšana –aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa
4.1. aizņēmumu atmaksa EUR 467739.- tajā skaitā:
• Projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas
pamatskolā” saņemtā finansējuma atmaksa Valsts kasei EUR 462535.-;
• Projektā „Kārķu pagasta ūdenssaimniecības projekta izstrāde” saņemtā finansējuma
atmaksa Valsts kasei EUR 5204.-.
4.2. saņemtie aizņēmumi EUR 434739.-, tajā skaitā:
• Valkas novada domei EUR 11350,- automašīnas iegādei;
• Kārķu pagasta autotransportam EUR 35000.- autobusa iegādei;
• Attīstības un plānošanas nodaļai EUR 13100.- automašīnas iegādei;
• Valkas pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai EUR 12100.- automašīnas iegādei;
• Ielu remontdarbiem EUR 171459.-;
• Valkas novada centrālajai bibliotēkai EUR 80117.- telpu renovācijai;
• Valkas novadpētniecības muzejam EUR 13460.- automašīnas iegādei;
• Bērnu jaunatnes sporta skolai EUR 85494 sporta zāles renovācijai;
• Sociālajam dienestam EUR 12800.- automašīnas iegādei.
•
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2015.gada 27.augustā

Nr.15
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2015.gada 27.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.12,16.§)

Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

1. Apstiprināt 2015.gada Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu
tāmes grozījumi (1.pielikums).
2. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums).
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2015.gada 27.augusta
saistošiem noteikumiem Nr.15

Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.15
„Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2
„Valkas novada domes 2015.gada pamatbudžets””
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem lēmumiem
,saņemtajiem iestāžu ,struktūrvienību iesniegumiem , Pašvaldības 2015.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 175838.-.
2.3. Pašvaldības saņemtie dažādi nenodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 300.-:
2.4. Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta palielināti par EUR 319167,-, tajā skaitā:
• Saņemts finansējums par realizēto projektu „ Sadzīves atkritumu izgāztuves „Celīši
rekultivācija”„ EUR 91494.-,
• Saņemts finansējums par realizēto projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazināšanai Valkas novada Bērnu –jaunatnes sporta skolas sporta zālē” –
EUR 181006.-,
• Saņemts finansējums par realizēto projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada
Ērģemes ciemā” EUR 41357.-;
1.3. ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR 21274.-;
1.4.Pārējie ieņēmumi samazināti par EUR 164903.-.
3. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām
un ekonomiskās klasifikācijas kodiem , kopumā izdevumus samazinot par EUR 138011.-.
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem kopumā izdevumi palielināti par EUR 3200.-, tajā skaitā
samazināti izdevumi:
• Dzimtsarakstu nodaļai EUR 668.-;
• Vijciema pagasta pārvaldei EUR 1647.-;
palielināti izdevumi:
• Valkas novada domei EUR 10530.-;
• Zvārtavas pagasta pārvaldei EUR 270.-;
• Valkas pagasta pārvaldei EUR 1730.-;
• Kārķu pagasta pārvaldei EUR 2376.-;
• Ērģemes pagasta pārvaldei EUR 609.-;
• Samazināti izdevumi aizdevumu apkalpošanai un procentu apmaksai EUR 10000.-.
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 6388,- tajā skaitā samazinājums:
• Valkas pilsētas autotransports EUR 1400.-;
• Valkas pagasta autotransports EUR 1317.-;
• Tūrisma informācijas birojs EUR 4500.-;
tajā skaitā palielinājums:
• Ērģemes autotransports EUR 5100.-;
• Zvārtavas pagasta autotransports EUR 6735.-;
2.3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai samazināti izdevumi par EUR 86174,,tajā skaitā :
• Siltumapgādes nodaļai EUR 28186.• Kārķu pagasta komunālajai saimniecībai EUR 1023.-;
• Valkas pagasta komunālajai saimniecībai EUR 2000.-;
• Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecībai EUR 1545.-;
• Vijciema pagasta komunālajai saimniecībai EUR 645.-;
• Valkas ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai EUR 36700.-;
• Vijciema pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai EUR 1000.-;
• Zvārtavas pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai EUR 375.-;
• Valkas ielu apgaismošanai EUR 10000.-;

• Vijciema pagasta ielu apgaismošanai EUR 700.-;
6.4. Atpūtai , kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā palielināti par EUR 30061.-, tajā skaitā :
• Sporta pasākumiem EUR 1985.-;
• Valkas pilsētas stadionam EUR 744.-;
• Valkas ģimnāzijas sporta hallei EUR 1222.-;
• Valkas pagasta Lugažu bibliotēkai EUR 208.-;
• Valkas pagasta Sēļu bibliotēkai EUR 75.-;
• Vijciema pagasta bibliotēkai EUR 146.-;
• Zvārtavas pagasta bibliotēkai EUR 304.-;
• Kārķu pagasta tautas namam EUR 446.-;
• Ērģemes pagasta Turnas tautas namam EUR 1023.-;
• Vijciema pagasta tautas namam EUR 967.-;
• Mierkalna tautas namam EUR 335.-;
• Saieta namam „Lugažu muiža” EUR 681.-;
• Dziesmu un deju svētkiem EUR 10041.• Kārķu pagasta jauniešu centram EUR 82.-;
Palielināts budžets :
• Izglītības,kultūras,sporta un jaunatnes nodaļai EUR 2087.-;
• Kārķu pagasta bibliotēkai – EUR 857.-;
• Valkas novadpētniecības muzejam EUR 3502.-;
• Pārējiem kultūras pasākumiem –EUR 42038.-;
6.5. Izglītībai kopumā izdevumi samazināti par EUR 37202.-,tajā skaitā samazināti
• Valkas pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa” EUR 10000.- ;
• Valkas pamatskolai- EUR 12130.-;
• Ērģemes pamatskolai EUR 2245.- ;
• Vijciema pamatskolai EUR 1962.-;
• Ozolu pamatskolai EUR 1129.-;
• J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai EUR 4487.-;
• Valkas mākslas skolai EUR 1809.-;
• Bērnu jaunatnes sporta skolai EUR 4848.-;
• Bērnu jauniešu centram „Mice” EUR 1181.-.
Palielināts finansējums atbilstoši papildus ieņēmumiem:
• Valkas ģimnāzijai EUR 2589,-.
7. Sociālai aizsardzībai kopumā izdevumi samazināti par EUR 54284.- , tajā skaitā
• Valkas novada bāriņtiesai – EUR 562.• Nakts patversmei – EUR 1800.-;
• Valkas novada Ģimenes atbalsta centram „Saulīte” – EUR 5499.-;
• Sociālajam dienestam – EUR 46423.-.
8. Finansēšana –aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa
4.1. aizņēmumu atmaksa EUR313857.- tajā skaitā:
• Projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas
novada Bērnu –jaunatnes sporta skolas sporta zālē” –EUR 181006.-,
• Projektā „ Sadzīves atkritumu izgāztuves „Celīši rekultivācija”„ EUR 91494.-,
• Projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Ērģemes ciemā” EUR 41357.-;
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2015.gada 29.oktobrī

Nr.18
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2015.gada 29.oktobra sēdes lēmumu
(protokols Nr.14,10.§)

Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

1. Apstiprināt 2015.gada Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumi (1.pielikums).
2. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums).

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2015.gada 29.oktobra
saistošiem noteikumiem Nr.18
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.18
„Grozījumi Valkas novada domes 2015. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Valkas
novada domes 2015. gada pamatbudžets”
paskaidrojuma raksts

Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš
pieņemtajiem lēmumiem ,saņemtajiem iestāžu ,struktūrvienību iesniegumiem , Pašvaldības
2015.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
• Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi ,kā arī to izlietojums;
• Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un
ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
• Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;
• Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
1. Ieņēmumi
Pamatojoties uz citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikti grozījumi budžeta ieņēmumu
prognozē – palielinājums EUR 56922 - ,tajā skaitā saņemtie transferti EUR 3778.-, ieņēmumi no
sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR 45980.- un citi pašu ieņēmumi EUR 7164.-;
2. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām
kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem , kopumā izdevumus palielinot par EUR
271188.-.
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem kopumā izdevumi palielināti par EUR 2885.-, tajā
skaitā:
• Palielināti Valkas novada domei EUR 3185.- ;
• Samazināti Kārķu pagasta pārvaldei EUR 300.- pēc iesnieguma;
•
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 3778,- tajā skaitā projektam
“Mācību platforma “Jauniešu uzņēmējdarbības spēju pilnveidošana un attīstīšana””.
2.3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti izdevumi par EUR
264225,- ,tajā skaitā:
• Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai jaunas tehnikas iegādei EUR 221430.;
• Siltumsaimniecības nodaļai EUR 42795.- PVN nomaksai .
2.4. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā palielināti par EUR 300.-, tajā skaitā
Kārķu pagasta sporta pasākumiem EUR 300.-;
3. Finansēšana - aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa :
Piešķirts aizņēmums Valsts kasē EUR 221430.- jaunas specializētas kravas automašīnas,
ar manipulatoru un ziemas darba aprīkojumu, iegādei.
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SAISTOŠIE

NOTEIKUMI

Valkā

2015.gada 30.decembrī

Nr.22
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2015.gada 30.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.18,28.§)

Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

1. Apstiprināt 2015.gada Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumi (1.pielikums).
2. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums).

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2015.gada 30.decembra
saistošiem noteikumiem Nr.22
Paskaidrojošais raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr. 22„Grozījumi 2015. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Valkas novada domes 2015.
gada pamatbudžets””.
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2015.gada budžeta
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
• Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums;
• Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
• Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.
4. Ieņēmumi
Pamatojoties uz citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikti grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē –
palielinājums EUR 38002 - ,tajā skaitā saņemtie valsts budžeta transferti EUR 20632.-,pašvaldības
saņemtie transferti no citām pašvaldībām EUR 5000.- un citi pašu ieņēmumi EUR 12370.-.
5. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām
un ekonomiskās klasifikācijas kodiem , kopumā izdevumus palielinot par EUR 38002.-.
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem kopumā izdevumi palielināti par EUR 43245.-, tajā skaitā:
• Palielināti Valkas novada domei EUR 51960.- ;
• Palielināti Zvārtavas pagasta pārvaldei EUR 660.-;
• Palielināti Valkas pagasta pārvaldei EUR 1850.-;
• Palielināti Kārķu pagasta pārvaldei EUR 2060.-;
• Palielināti Ērģemes pagasta pārvaldei EUR 2145.-;
• Samazināta aizņēmumu procentu atmaksa EUR 15430.a. Ekonomiskajai darbībai izdevumi samazināti par EUR 4360,- tajā skaitā :
• Samazināti Būvvalde EUR 8500.-;
• Samazināti Autotransports Valkas pilsēta EUR 500.-;
• Palielināti Autotransports Kārķu pagastā EUR 470.-;
• Palielināti Autotransports Ērģemes pagastā EUR 1300.-;
• Samazināti Autotransports Valkas pagastā EUR 4100.-;
• Palielināti Autotransports Zvārtavas pagastā EUR 320.-;
• Samazināti Tūrisma informācijas birojs EUR 3500.-;
• Samazināti Attīstības un plānošanas nodaļa EUR 1975.-;
• Palielināti Valkas pilsētas tirgus EUR 710.-;
• Palielināti “Projekts NVA pasākumi vasaras skolēniem” EUR 260.-;
• Palielināti “Projekts Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Ērģemes ciemā”EUR 130.-;
• Palielināti Projekts “Skolas piens” EUR 6000.-;
• Palielināti projektam “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanā Valkas
novada Bērnu-jaunatnes sporta zālē “ EUR 25.-;
• Palielināti projektam “Sabiedriskie algotie pagaidu darbi”.
2.3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti izdevumi par EUR 5125,-, tajā
skaitā:
• Palielināti Valkas novada domes ēku apsaimniekošanas nodaļai EUR 6020.-;
• Palielināti struktūrai Brīvie dzīvokļi EUR 6870.-;
• Palielināti Kārķu pagasta komunālajai saimniecībai EUR 3015.-;
• Samazināti Valkas pagasta komunālajai saimniecībai EUR 5340.-;
• Palielināti Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecībai EUR 2900.-;
• Palielināti Vijciema pagasta komunālajai saimniecībai EUR 6845.-;
• Palielināti Zvārtavas pagasta komunālai saimniecībai EUR 130.-;
• Palielināti Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai EUR 11935.-;
• Samazināti Valkas pilsētas ūdens apgādes un kanalizācijas nodaļai EUR 15275.-;
• Palielināti Ērģemes pagasta ūdens un kanalizācijas nodaļai EUR 370.-;
• Samazināti Valkas pagasta ūdens apgādes un kanalizācijas nodaļai EUR 1850.-;
• Samazināti Vijciema pagasta ūdens apgādes un kanalizācijas nodaļai EUR 690.-;
• Samazināti Zvārtavas pagasta ūdens apgādes un kanalizācijas nodaļai EUR 1625.-;
• Samazināti Valkas pilsētas ielu apgaismojumam EUR 3325.-;
• Samazināti Vijciema pagasta ielu apgaismojumam EUR 1065.-;
• Samazināti ielu remontiem un teritorijas labiekārtošanai EUR 3790.-.

a.

Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā samazināti par EUR 10200.-, tajā skaitā :
• Palielināti Valkas pilsētas stadionam EUR 40.-;
• Samazināti Sporta pasākumi EUR 8080.-;
• Palielināti Valkas ģimnāzijas sporta hallei EUR 2600.-;
• Palielināti Izglītības ,kultūras ,sporta un jaunatnes lietu nodaļai EUR 12750.-;
• Samazināti Ērģemes pagasta bibliotēkai EUR 1610.-;
• Palielināti Valkas pagasta Lugažu bibliotēkai EUR 150.-;
• Samazināti Zvārtavas pagasta bibliotēkai EUR 3245.-;
• Samazināti Valkas novada centralizētajai bibliotēkai EUR 4500.-;
• Samazināti Valkas novadpētniecības muzejam EUR 2050.-;
• Palielināti Kārķu pagasta tautas namam EUR 1075.-;
• Samazināti Ērģemes pagasta Turnas tautas namam EUR 3250.-;
• Palielināti Zvārtavas pagasta Mierkalna tautas namam EUR 2840.-;
• Samazināti Valkas pagasta Saieta namam “Lugažu muiža” EUR 340.-;
• Samazināti pulciņu uzturēšanai EUR 5500.-;
• Samazināti pārējiem kultūras pasākumiem EUR 7300.-;
• Palielināti kultūras pasākumam “Kur Latvija sākas” EUR 3000.-.
b. Izglītībai izdevumi kopumā samazināti par EUR 10703.-,tajā skaitā:
• Palielināti J.Cimzes mūzikas skolai par EUR 2890.-;
• Palielināti SPII Pumpuriņš EUR 5327;
• Palielināti PII Pasaciņa EUR 825.-;
• Samazināti Valkas ģimnāzijai EUR 29534.-;
• Palielināti Valkas pamatskolai EUR 14084.-;
• Samazināti Ērģemes pamatskolai EUR 6785.-;
• Samazināti Vijciema pamatskolai EUR 1240.-;
• Samazināti Valkas mākslas skolai EUR 12700.-;
• Samazināti bērnu jauniešu centram “Mice” EUR 3500.-;
• Palielināt bērnu jaunatnes sporta skolai par EUR 3100.-;
• Palielināt izdevumiem par citu pašvaldību izglītības iestāžu pakalpojumiem EUR 16830.-;
c. Sociālai aizsardzībai kopumā palielināti izdevumus par EUR 14895.- tajā skaitā :
•
Palielināt Sociālās aprūpes namam par EUR 29360.-;
•
Samazināti Valkas novada bāriņtiesai par EUR 1500.-;
•
Palielināti Valkas novada Ģimenes atbalsta centram “Saulīte” par EUR 820.-;
•
Samazināti Sociālajam dienestam par EUR 10785.-;
•
Samazināti nakts patversmei EUR 3000.-.
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SAISTOŠIE

2015.gada 30.decembrī

NOTEIKUMI
Nr.23
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2015.gada 30.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.18,33.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
“Valkas novada domes 2015.gada speciālais budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punkta un 46.pantu un likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 12.pantu

EUR

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu

117492

t.sk. dabas resursu nodoklis

20825

autoceļu fonds

96667

Gada plāns ar
aprīļa
grozījumiem
Klasifikācijas
kods

Rādītāji

A

B

12.0.0.0
12.2.0.0
18.0.0.0.
18.6.0.0.

decembra
grozījumi

Ieņēmumi kopā

254808

0

254808

Ieņēmumi pa speciālā budžeta veidiem

254808

0

254808

42553

0

42553

Nodokļu ieņēmumi
5.5.3.0.

Gada plāns ar
decembra
grozījumiem

Dabas resursu nodoklis

42553

42553

Nenodokļu ieņēmumi

100

0

100

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

100

0

100

Nenodokļu ieņēmumi

100

100

Transferti

212155

0

212155

Valsts budžeta transferti
Pašvaldību saņemtie transferti no valsts
budžeta
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām

212155

0

212155

212155
372300

212155
-12000

360300

01.0.0.0.

Vispārējie valdības dienesti

500

500

05.0.0.0.

Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām

100

100

371700

-12000

359700

372300

-12000

360300

Preces un pakalpojumi

257722

-18000

239722

225722

-26000

199722

32000

8000

40000

06.0.0.0.

2000
2200

2300

Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs

5000

Pamatkapitāla veidošana
5200

F40020000

Pamatlīdzekļi

114578

6000

120578

114578

6000

120578

12000

12000

Aizņēmumi
Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām
t.sk.

0

0

autoceļu fonds
dabas resursu nodoklis
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā

2015.gada 30.decembrī

Nr.24
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2015.gada 30.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.18,34.§)

Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4
„Valkas novada domes 2015.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu

17595

17595

Apstiprinātais gada
plāns

Decembra
grozījumi

Apstiprinātais gada
plāns ar
decembra
grozījumiem

Ieņēmumi

0

15741

15741

18.0.0.0.

Valsts budžeta transferi

0

0

0

18.6.0.0.

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta

19.0.0.0.

Pašvaldību budžeta transferti

0

0

0

19.1.0.0

Pašvaldību budžeta iekšējie transferti starp
vienas pašvaldības budžeta veidiem

0

0
15741

15741

Klasifikācijas
kods

Rādītāji

A

23.0.0.0.

B

23.3.0.0.

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi
Procentu ieņēmumi par ziedojumu un
dāvinājumu budžeta līdzekļu depozītā vai kontu
atlikumiem

23.4.0.0.

Ziedojumi un dāvinājumi , kas saņemti no
juridiskajām personām

23.5.0.0.

Ziedojumi un dāvinājumi , kas saņemti no
fiziskajām personām

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām
01.0.0.0.

Vispārējie valdības dienesti

0

17595

11605

9477

9477

6264
0
0

6264

-11396

-8776

6199

2829

03.0.0.0.

Sabiedriskā kārtība un drošība

04.0.0.0.
06.0.0.0.

Ekonomiskā darbība
Pašvaldību teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

08.0.0.0.

Atpūta, kultūra, reliģija

09.0.0.0.

Izglītība

10.0.0.0.

Sociālā aizsardzība

2045

0
-2045

62
1351
2532

-62
2019
-2532

3370

0

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām
2000

Preces un pakalpojumi

2100

Mācību ,darba un dienesta komandējumi

2200

Pakalpojumi

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs

5000

17595
7594

-11396
-1419

6199
6175

7234

0
-2382

4852

360

963

1323

Pamatkapitāla veidošana

10001

-9977

24

5200

Pamatlīdzekļi

10001

24

6000

Sociālie pabalsti

6300

Sociālie pabalsti natūrā

8000

Dažādi izdevumi

8100

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām

-9977
0
0
0
0

F20010000

0

Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām
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