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Grozījumi 2012.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.26
„Valkas novada pašvaldības 2013.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaĦā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu

1. Grozīt 2013.gada Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieĦēmumus (1.pielikums).
2. Grozīt 2013.gada Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus (2.pielikums).
3. Paskaidrojuma raksts (3.pielikums).
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Paskaidrojuma raksts
SaskaĦā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) budžeta izpildes analīzi uz
1.07.2013., iepriekš pieĦemtajiem lēmumiem, saĦemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem,
Pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
1) Precizēti pašvaldības budžeta ieĦēmumi, kā arī to izlietojums;
2) Precizētas pašvaldības ieĦēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
3) Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
4) Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daĜa;
5) Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.
1.IeĦēmumi
Pamatojoties uz Pašvaldības budžeta ieĦēmumu izpildes analīzi, apstiprināto projektu ieĦēmumiem,
valsts budžeta transfertiem un citiem prognozētajiem ieĦēmumiem, veikt grozījumus budžeta ieĦēmumu
prognozē – palielinājums Ls 270836.-.
1.1. Pašvaldības budžeta grozījumos iedzīvotāju ienākuma nodokĜa prognoze palielināta par 3,8%,
atbilstoši 7 mēnešu izpildei Ls 84000.-.
1.2. Palielināti ieĦēmumi no Pašvaldības īpašumu pārdošanas Ls 150014.- atbilstoši notikušajām
izsolēm par īpašumu pārdošanu.
1.3. Pašvaldības saĦemtie valsts budžeta transferti kopumā palielināti par Ls 34011, tajā skaitā :
1.3.1. Valsts finansējums mācību literatūras iegādei Ls 2273.-;
1.3.2. IeĦēmumu prognoze par Valsts un Eiropas Savienības finanšu instrumentu un ārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un pasākumiem:
• Muzeja krājumu saglabāšanai – Ls1000,-;
• Latvijas tautas frontes 25 gadu jubilejas pasākumiem Ls 2928,-;
• Mūžizglītības programmas Comenius projektam „Skolu daudzpusējā partnerība” Ls
3544.-;
• ZiemeĜvalstu projektu programmas NORDPLUS projekts „Stipras saknes nomalēs
veido stiprus eiropiešus” Ls 4716,-;
• Vidzemes kultūras programmas kultūras projektu 2013.gada konkurss – projekts „
Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšana, iepazīstot latviešu tradicionālās kultūras
mantojumu” Ls 1400.-.
1.4. Atbilstoši LR MK 30.jūlija 2013.gada rīkojumam Nr.537 (prot.Nr.41 88.§) Valkas novada domei
piešėirts finansējums Ls 14334,- no valsts budžeta programmas
02 00.00 „LīdzekĜi
neparedzētiem gadījumiem”;
1.5. IeĦēmumi no pašvaldību izlīdzināšanas fonda – Ls 2716,-;
1.6. IeĦēmumi no ZiemeĜvalstu Ministru padomes projekta – Ls 2811,-.
2. Izdevumi
Budžeta izdevumu daĜā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām
un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par Ls 878304.-.
Izdevumu finansēšana tiek nodrošināta ar ieĦēmumiem un piesaistītajiem ilgtermiĦa aizĦēmumiem.
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem kopumā izdevumi palielināti par Ls 96904.-, tajā skaitā
atlīdzībai, pakalpojumiem - telpu remonti, nodokĜu nomaksai (PVN), pamatlīdzekĜu iegādei
(automašīna, mēbeles Domei un Vijciema pagasta pārvaldei), izdevumu korekcija atbilstoši
lēmumam par grāmatvedības un finansu nodaĜas izveidošanu;

2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi kopumā palielināti par Ls 633183,- dažādu projektu
realizācijai:
• Lugažu ciema ūdenssaimniecības attīstībai – Ls 37510;
• Kārėu pagasta ūdenssaimniecība – projekta izstrāde- Ls 5380.-;
• Datorzinības bez priekšzināšanām – Ls 1303.-;
• Datorzinības ar priekšzināšanām – Ls 1110.-;
• Projekts „Mildas Bīrītes gleznu restaurācija” – Ls 1000.-;
• Projekts „Latvijas tautas frontes 25 gadu jubilejas pasākumi Valkas novadā”
• Ls 2928.- ;
• Projekts „Jaunas pedagoăiskas programmas „Kur sākas valsts” sagatavošana” Ls
1900.-;
• Kohēzijas ūdenssaimniecības projekts Valkā 2.kārta – Ls 374233.-;
• Projekts „Stipras saknes nomalēs veido stiprus eiropiešus” – Ls 3544.-;
• Projekts ”Skolu daudzpusējās partnerības” – Ls 4716
• Ērăemes un Turnas ciemu ūdenssaimniecība – projekta izstrāde – Ls 9075.• Projekts „Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšana, iepazīstot latviešu tradicionālās
kultūras mantojumu – Ls 1220;
• Vijciema tautas nama atjaunošana – Ls 184078.-;
• Projekts „Izcilās mūzikas baudījums” – Ls 870.-;
• ZiemeĜvalstu ministru padomes projekts Ls 4016,-;
2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

Pašvaldības teritoriju un mājokĜu apsaimniekošanai izdevumi kopumā palielināti par
Ls 94894.-, tajā skaitā :
• Siltumsaimniecība – automašīnas iegāde – Ls 7000.-;
• Valkas pagasta komunālā saimniecība – remontdarbi – Ls 6104.-;
• Ērăemes pagasta dzīvokĜu saimniecība – Ls 560.- .;
• Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaĜa – Ls 30936.- , ( tajā skaitā dzīvnieku SOS
„Sāra” biedrībai Ls 300,-);
• Vijciema pagasta ūdensapgāde – Ls 1500.-;
• Ielu un ceĜu remonti – Ls 48794.-, tajā skaitā Valkā Tālavas ielas 2 posmi
Ls 28316.90, Valkas pagastā ceĜš Zīle – Bekas atjaunošana pēc ūdens plūdu radītiem
bojājumiem (Ls 14334.- no valsts + Ls 6143.- no pašvaldības);
Veselībai izdevumi palielināti par Ls 81,- atbilstoši līgumam ar Nacionālo veselības dienestu.
Atpūtai , kultūrai un reliăijai izdevumi kopumā palielināti par Ls 40006.-, tajā skaitā :
• Sporta pasākumiem Ls 3500,- (tajā skaitā Ls 60,- Tomasa Janča dalībai hokeja
nometnē, Ls 500 Volejbola klubam);
• RotaĜu laukumu izveidei – Ls 3600.-;
• Volejbola laukuma ierīkošanai – Ls 10000.-;
• Valkas kultūras namam - dalībai Folkloras festivālā – Ls 600,- nepārsniedzot Ls 20
vienai personai no Valkas novada amatiermākslas kolektīva.
• Vijciema pagasta tautas namam – Ls 12306,- (mēbeles un uzturēšanas izdevumi);
• Pārējai kultūrai – Ls 10000,-;,
Izglītībai kopumā izdevumi palielināti par Ls 12318.-,tajā skaitā:
• mācību grāmatu iegādei no Valsts budžeta līdzekĜiem:
Valkas ăimnāzijai Ls 281.-;
Valkas pamatskolai Ls 2530.-;
Ērăemes pamatskolai Ls 132.-;
Kārėu pamatskolai Ls 118.-;
Vijciema pamatskolai Ls 129.-;
Ozolu pamatskolai Ls 138.-;
• Ozolu pamatskolai Ls 745.- un Mākslas skolai Ls 4647.- finansējums jaunām amatu
vietām ;
• Latvijas – Igaunijas institūtam – Ls 2792.-;
• Ērăemes pamatskolai - Ls 556,- projekta „Mazie Ērăemieši sporto” līdzfinansējumam;
• Valkas novada bērnu un jauniešu centrs „Mice”- Ls 250,- ceĜa izdevumiem bērnu
nogādāšanai uz nometni projekta „Sociālajam riskam pakĜauto bērnu un jauniešu
integrācija Starptautiskās pašizaugsmes programmas Award aktivitātēs”.
Sociālai aizsardzībai izdevumi palielināti par Ls 918,-, tajā skaitā sociālajam dienestam
Ls 918,- (biedrībai „Valkas novada apvienība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Kastanis”” ,
Ls 130,- transporta izdevumiem Rīgas baleta teātra „Dvēseles stīgas” apmeklējumam un
Ls 788,- telpu īrei no SIA „Buts”).

3. Finansēšana. AizĦēmumi un aizĦēmumu atmaksa. Budžeta finansēšanas sadaĜā, saskaĦā ar
iepriekš pieĦemtajiem lēmumiem un noslēgtajiem līgumiem ar Valsts kasi, iekĜauti aizĦēmumi

Ls 607466,- , tajā skaitā :
• Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā ,II kārta”
īstenošanai – Ls 374233.-;
• Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Lugažu ciemā, 2.kārta”
pabeigšanai – Ls 37510.-;
• Prioritāra investīciju projekta „Vijciema kultūras nama, Vijciema pagasta mājas un
aprīkojuma atjaunošana „ īstenošanai – Ls 100000.- ;
• projekta „Vijciema kultūras nama, Vijciema pagasta mājas un aprīkojuma atjaunošana
„ īstenošanas pabeigšanai – Ls 95066.- .
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