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PVN - pievienotās vērtības nodoklis
BJC – Bērnu jauniešu centrs
VIIS – Valsts izglītības informācijas sistēma
VID – Valsts ieņēmumu dienests
SAC – Sociālās aprūpes centrs
IT – Informācijas tehnoloģija
ELFLA – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstība
NMKK – Nacionālā muzeka krājuma kopkatalogs
FK - Futbola klubs
NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra
ZAAO – Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija
GMI – Garantētie minimālie ienākumi
Mērvienības
LVL – lats, Latvijas Republikas nacionālās naudas vienība
Ls - lats, Latvijas Republikas nacionālās naudas vienība
EUR – eiro, oficiāla Eiropas Savienības naudas vienība
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Priekšvārds
Valkas novada domes 2009.gada publiskais pārskats ir sagatavots atbilstoši Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punkta un 72.panta prasībām un Ministru
kabineta noteikumiem Nr.413 „Par gada publiskajiem pārskatiem”. Tā mērķis ir informēt
sabiedrību par Valkas novada domes un tās iestāžu darbību 2009.gadā, kā arī sniegt atklātu
informāciju par pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojumu un iesaistīt novada iedzīvotājus
lēmumu pieņemšanas procesā un to realizācijā.
Valkas novada domes gada publiskais pārskats ir pieejams visiem Valkas novada
iedzīvotājiem un citiem interesentiem – Valkas novada domē, Valkas novada bibliotēkā un
pašvaldības mājas lapā www.valka.lv.
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VADĪBAS ZIŅOJUMS
2009.gads ieiet vēsturē, kā pašvaldību reformu gads. Jūnijā ievēlēja jaunā novada
deputātus un 1.jūlijā sanāca uz pirmo Valkas novada domes sēdi 15 ievēlētie deputāti.
Valkas novads izveidojās apvienojoties 6 pašvaldībām – 5 pagastiem: Valkas, Ērģemes,
Kārķu, Zvārtavas, Vijciema un Valkas pilsētai.
Novadu raksturo: iedzīvotāju skaits 10680, platība 908 km2, tai skaitā 61,7% meži,
26,8% lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Novadā darbojas 5 pamatskolas, Valkas ģimnāzija,
5 pirmsskolas izglītības iestādes, mūzikas skola, mākslas skola, sporta skola, bērnu un jauniešu
interešu centrs „Mice”.
Novada kultūras dzīvi vada un organizē 4 tautas nami pagastos, Valkas kultūras nams,
novadpētniecības muzejs un 9 bibliotēkas.
Strādā divas sociālās iestādes: bērnu nams- patversme Ērģemē, sociālais nams un Nakts
patversme Valkā.
Pašvaldībai pieder kapitāldaļas 6 kapitālsabiedrībās un ir dalībnieks 10 biedrībās un
nodibinājumos.
Tā kā novada pašvaldība ir apvienoto pagastu un pilsētas, kā arī atsevišķu rajona
padomes iestāžu saistību pārņēmēja, tad arī tas nosaka, ka novada pārskats ir konsolidēts.
Apvienojot pagastus, pilsētu un atsevišķu rajona padomes iestādes un funkcijas,
sarežģīts bija process apvienojot budžetus un apstiprināt vienotu novada budžetu 2009.gadam.
Katrā pagastā bija savi noteikumi sociālai palīdzībai, darba samaksa un citām saimnieciskām
lietām.
Bija jānodrošina visiem novada iedzīvotājiem pakalpojumu pieejamība, jāfinansē
iesāktie projekti.
2010.gadam ir apstiprināts budžets un, ja iedzīvotāju ienākumu nodoklis pildīsies
vismaz 92% līmenī no prognozētā, pašvaldība spēs nodrošināt iedzīvotājiem pakalpojumu
pieejamību un finansēt novada attīstībai vērstus projektus:
pabeigt kultūras nama remontu Valkā, mākslas skolas rekonstrukciju Valkā, uzsākt 3,6
km apbraucamā ceļa būvniecību un II kārtas ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Valkā,
pabeigt remontu Valkas un Zvārtavas pagasta saieta namos, uzbūvēt sporta zāli Vijciemā,
pabeigt Turnas tautas nama remontu Ērģemes pagastā, sagatavot tehnisko projektu
ūdenssaimniecības attīstībai Kārķu un Zvārtavas pagastos, uzsākt daudzdzīvokļu māju
siltināšanu Valkā.

5

Valkas novada pašvaldības 2009.gada publiskais pārskats

Lai efektīvi pārvaldītu finanšu resursus un tos lietderīgi ieguldītu projektos, izveidota
finanšu nodaļa un centralizētā grāmatvedības uzskaite. Izveidota štata vieta iekšējā audita
speciālistam un konkursa kārtībā pieņemts darbā.
Lai paaugstinātu iestāžu un struktūrvienību vadītāju atbildību un reizē dotu patstāvību
rīkoties ar budžeta līdzekļiem, katrai iestādei un struktūrvienībai novadīta finansēšanas tāme.
Par tāmes izpildi finanšu nodaļa regulāri sniedz vadībai, iestāžu un struktūrvienību vadītājiem
informāciju un analīzi par riskiem.
Novadā centralizēti veic sociālo aprūpi, bērnu tiesību aizsardzību (bāriņtiesa),
dzimtsarakstu pakalpojumus, izglītības metodisko vadību, nekustāmā īpašuma uzskaiti un
nodokļu iekasēšanu, būvniecības pārraudzību, lielos pašvaldības iepirkumus, lielo projektu
vadību.
Lai iedzīvotājiem būtu pieejama informācija par domes darbu un norisēm novadā ir
izveidota mājas lapa valka.lv, regulāri reizi mēnesī izdodam avīzi „Valkas novada vēstis”.
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1. Valkas novada domes pamatinformācija
1.1. Iestādes juridiskais statuss un izveidošanas gads un struktūra
Valkas pilsētas dome un pagastu pašvaldības darbojas līdz 2009.gada 30.jūnijam. Valkas
novada dome patreizējā statusā darbojas kopš 2009.gada jūlija. Valkas novada dome darbojas
saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām”.
Valkas novada domes darbību nosaka 2009.gada 30.jūlijā apstiprināts domes Nolikums
un struktūra (sēdes protokols Nr.4 §.9.).
Valkas novada pašvaldības administratīvais centrs ir Valkas pilsēta.
Valkas novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums: Valkas pilsēta, Kārķu pagasts,
Ērģemes pagasts, Valkas pagasts, Vijciema pagasts un Zvārtavas pagasts.
Valkas novada domes priekšsēdētājs kopš 2009.gada 1.jūlija ir Kārlis Albergs.
Valkas novada dome lemj kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes
funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Valkas
novada dome atbilstoši savai kompetencei ir atbildīga par tās institūciju tiesisku darbību un
finanšu līdzekļu izlietojumu.
Valkas novada dome sastāv no 15 deputātiem:
Kārlis Albergs – Valkas novada domes priekšsēdētājs (Zaļo un zemnieku savienība)
Viesturs Zariņš – Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks (Pilsoniskā Savienība)
Mārtiņš Kreilis – Valkas novada domes deputāts (Zaļo un zemnieku savienība)
Ernests Lībietis – Valkas novada domes deputāts (Tautas partija)
Raimonds Videmanis - Valkas novada domes deputāts (Tautas partija)
Mārīte Magone - Valkas novada domes deputāts (Pilsoniskā Savienība )
Unda Ozoliņa - Valkas novada domes deputāte (Tautas partija)
Mārtiņš Pētersons - Valkas novada domes deputāts (Zaļo un zemnieku savienība)
Sandra Pilskalne - Valkas novada domes deputāte (Tautas partija)
Erna Pormeistere - Valkas novada domes deputāte (Pilsoniskā Savienība)
Agris Simulis - Valkas novada domes deputāts (Tautas partija)
Aivars Sjademe - Valkas novada domes deputāts (Demokrāti.lv)
Valdis Šaicāns - Valkas novada domes deputāts (Pilsoniskā Savienība )
Marita Treijere - Valkas novada domes deputāts (Zaļo un zemnieku savienība)
Andris Vējiņš - Valkas novada domes deputāts (Tautas partija)
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Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai Domes sēdēs, Domē
izveidotas 4 patstāvīgās komitejas:
-

Finanšu un attīstības lietu komiteja, kas sastāv no 8 deputātiem

-

Saimniecisko lietu komiteja, kas sastāv no 7 deputātiem;

-

Izglītības, kultūras un sporta komiteja, kas sastāv no 7 deputātiem;

-

Sociālo lietu komiteja, kas sastāv no 7 deputātiem.

2009.gadā notikušas 7 kārtējās un 3 ārkārtas novada domes sēdes. Valkas novada domes
sēdes izskata tos jautājumus, kuri pirms tam izskatīti pastāvīgi darbojošās komitejās.
Domes sēdēs izskatīti 412 lēmumu projekti. Novada domes sēdēs pieņemti 11 noteikumi,
41 nolikums, 15 Saistošie noteikumi un 1 instrukcija.
2009.gadā ir notikušas:
-

8 Finanšu un attīstības komitejas sēdes – izskatīti 170 jautājumi;

-

6 Saimniecisko lietu komitejas sēdes – izskatīti 74 jautājumi;

-

8 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes izskatīti 54 jautājumi;

-

5 Sociālo lietu komitejas sēdes- izskatīti 30 jautājumi.

Neviena novada domes sēde nav atlikta deputātu kvoruma dēļ. Visiem deputātiem ir
bijuši attaisnojošie iemesli domes sēžu vai komiteju sēžu neapmeklējumu gadījumos. Deputātu
sēžu apmeklējums 2009.gadā 99%. 2009.gadā novada domē darbojas 13 komisijas.
2009.gadā Valkas novada domē saņemti un izskatīti 689 iesniegumi no juridiskām
personām un 268 iesniegumi no fiziskām personām. Reģistrēti 1432 rēķini, 457 līgumi.
Nosūtītas 1149 vēstules. Izrakstītas 39 pilnvaras. Domes priekšsēdētājs izdevis 68 rīkojumus
par pamatdarbības jautājumiem.
1.2.Valkas novada domes padotībā esošās iestādes
Pašvaldību funkciju realizācijai Valkas novadā darbojas vairākas pašvaldības iestādes un
administrācija:
Valkas novada domes administrācijā ietilpst:
-

Valkas novada centralizētā grāmatvedība, galvenā grāmatvede Ilze Ārgale;

-

Valkas novada domes Finanšu nodaļa, vadītāja Iveta Markova;

-

Valkas novada domes kanceleja, vadītāja Gundega Ukre;

-

Valkas novada domes personāla nodaļa, vadītāja Līga Metuzāle;

-

Valkas novada domes saimnieciskā daļa, vadītājs Jānis Lomašs;

-

Valkas novada domes IT kompetenču centrs, vadītājs Vilnis Vilguts;
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-

Valkas novada domes attīstības un plānošanas nodaļa, vadītāja Gunta Smane;

-

Valkas novada domes dzimtsarakstu nodaļa, vadītāja Māra Zeltiņa;

-

Valkas novada domes siltumapgādes nodaļa, vadītāja Nadežda Korņējeva;

-

Valkas novada domes ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa, vadītājs Guntis Auniņš;

-

Valkas novada domes teritorijas apsaimniekošanas nodaļa, vadītāja Inese Vehi;

Valkas novada domes iestādes:
-

Izglītības pārvalde,vadītāja Dzintra Auzāne;

-

Valkas ģimnāzija, direktore Lilita Kreicberga;

-

Valkas pamatskola, direktore Nadežda Možarova;

-

Valkas pilsētas pirmskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”, vadītāja Laila Ozoliņa;

-

Valkas pilsētas specializētā PII „Pumpuriņš”, vadītāja Mirdza Miķelsone;

-

Ērģemes pamatskola, direktore Olita Šauja;

-

Kārķu pamatskola, direktore Valija Ābele;

-

Ozolu pamatskola, direktore Dzidra Švarte;

-

Vijciema pamatskola, direktore Aīda Vītola;

-

Valkas mākslas skola, direktore Maruta Stabulniece;

-

J.Cimzes Valkas mūzikas skola, direktors Guntis Freibergs;

-

Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skola, direktore Mudīte Gerke;

-

Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs „Mice”, direktore Vita Kalvāne;

-

Valkas novada Centrālā bibliotēka, vadītāja Ginta Dubrovska;

-

Zvārtavas pagasta bibliotēka, vadītāja Ineta Namniece;

-

Ērģemes bibliotēka, vadītāja Līga Gorna;

-

Omuļu bibliotēka, vadītāja Valve Āboliņa;

-

Turnas bibliotēka, vadītāja Daiga Ūdre;

-

Kārķu pagasta bibliotēka, vadītāja Inga Bāliņa;

-

Valkas pagasta Lugažu bibliotēka, vadītāja Laimdota Egle;

-

Valkas pagasta Sēļu bibliotēka, vadītāja Dzidra Jevsējeva;

-

Vijciema bibliotēka, vadītāja Aija Brasle;

-

Valkas pilsētas Kultūras nams, vadītāja Aija Sallu;

-

Kārķu pagasta tautas nams, vadītāja Dace Pieče;

-

Turnas tautas nams, vadītāja Līga Krama;

-

Vijciema Tautas nams, vadītāja Vita Bērziņa;

-

Valkas novada Sociālais dienests, vadītāja Mārīte Magone;

-

Sociālās aprūpes nams, vadītāja Eleonora Bērziņa;
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-

Ērģemes bērnu nams-patversme, vadītāja Jolanta Visocka;

-

Valkas novada bāriņtiesa; vadītājs Kārlis.Briedis;

-

Valkas novada pašvaldības policija, inspektore Diāna Jūga;

-

Valkas pilsētas stadions, direktors Ainis Blūms;

-

Valkas novada būvvalde, vadītāja Sarmīte Spuldzeniece;

-

Vijciema feldšeru punkts, vadītāja Elita Kirilova;

-

Ērģemes feldšeru punkts, vadītāja Mārīte Ūburga.
Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību nodrošina šādi pakalpojumu centri, kas ir

pašvaldības iestādes:


Valkas novada Kārķu pagasta pārvalde, vadītājs Aivars Cekuls;



Valkas novada Ērģemes pagasta pārvalde, vadītājs Jānis Krams;



Valkas novada Valkas pagasta pārvalde, vadītājs Andrejs Kalniņš;



Valkas novada Vijciema pagasta pārvalde, vadītāja Mārīte Kalniņa;



Valkas novada Zvārtavas pagasta pārvalde, vadītājs Raitis Priede.

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):


biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;



biedrībā „Latvijas –Igaunijas institūts”‟;



biedrībā„Lauku partnerība Ziemeļgauja”;



biedrībā „Florbola klubs „Valka””;



biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija”;



biedrībā „ Valkas rajona jaunatnes veselības kustība”;



biedrībā „No Salacas līdz Rūjai”;



biedrībā „Eiroreģions „Pleskava - Livonija”;



nodibinājumā „Latvijas bērnu fonds”;



nodibinājumā „Vidzemes attīstības aģentūra”.
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2. Iestādes darbības rezultāti
2.1. Pārskata gada prioritārie uzdevumi
2009.gadā ir izpildīti šādi Valkas pilsētas un pagastu pašvaldību galvenie uzdevumi:


Pabeigta administratīvi teritoriālā reforma;



Pašvaldības iesaistījušās Eiropas Sociālā fonda projektā „Darba praktizēšanas
pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”.
Izveidotas darba praktizēšanas vietas pilsētā un pagastos;



Izstrādāts projekts siltumtrases savienojumam Raiņa un Rūjienas ielas katlu
mājām Valkas pilsētā;



Veikti

nozīmīgi

darbi

ūdenssaimniecības

un

kanalizācijas

rekonstrukcijā Valkas pilsētā. Likvidētas ūdensvada un

sistēmas

kanalizācijas trašu

avārijas, izbūvēts lietus kanalizācijas trases posms Beverīnas ielā. Pieņemta
ekspluatācijā ūdens atdzelžošanas stacija;


Uzstādīta ūdens atdzelžošanas stacija, ierīkota kanalizācijas sistēma un daļēji
atjaunota ūdensvada sistēma Vijciema pagastā;



Izbūvētas attīrīšanas iekārtas un izstrādāts projekts Stepu ciema ūdensapgādes
sistēmas rekonstrukcijas un kanalizācijas sistēmas un attīrīšanas iekārtu izbūvē
Zvārtavas pagastā;



Izbūvēta lietus ūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēma Beverīnas ielā Valkā,
ielu un ietvju posmu rekonstrukcija Tālavas,Beverīnas,Ausekļa un Raiņa ielās;



Renovēts feldšeru punkts Ērģemes pagastā;



Pabeigta sporta zāles būvniecība Kārķu pagastā;



Uzsākti būvdarbi Lugažu saieta namā;



ELFLA projekta pasākuma Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”
ietvaros veikts iepirkums „Turnas tautas nama teritorijas labiekārtošana,
iekšējās

elektroinstalācijas

rekonstrukcija

un

skatuves

vienkāršotā

rekonstrukcija;


Daļēji atjaunota Turnas tautas nama fasāde;



Veikts remonts Vijciema tautas namā.



Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmā „Pārrobežu
sadarbība” notikuši vairāki kopīgi pasākumi starp Valku un Valgu , uzsākta
mākslas skolas ēkas rekonstrukcija;



Valkas pilsētas kultūras nama renovācijas II un III kārta ;
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Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana Valkas ģimnāzijā un Ozolu pamatskolā
Zvārtavas pagastā un Vijciema pamatskolā.



Infrastruktūras attīstība pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” Valkas pilsētā,
Zvārtavas

pagasta

Ozolu

pamatskolā;

Ērģemes

pamatskolā;

Vijciema

pamatskolā;


Regulāri tiek nodrošināta bērnu nokļūšana uz skolu un bērnudārzu novada
pagastos;



Tiek uzturēti novada pagastu ceļi un sakopti pagastu centri;



Veikti vides sakārtošanas darbi Valkas pagastā. Uzbūvēta malkas novietne,
veļas žāvētava un EKO punkts. Sakārtota Stoķu kapu

un Lugažu muižas

teritorija;


Veikti remontdarbi komunālā saimniecībā Valkas pagastā;



Valsts investīciju programmas finansēts projekts – Valkas novadpētniecības
muzeja rekonstrukcija. Nomainīti logi un izbūvēts ieejas mezgls;



ERAF

programmā „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” izstrādāts

būvprojekts tranzīta maršruta ielu rekonstrukcijai Valkas pilsētā;


Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā „Valgas un Valkas pilsētu
atraktivitātes uzlabošana” notikušas vairākas Valgas –Valkas pilsētu aktivitātes.
Sagatavota tehniskā dokumentācija kopīgajam tūrisma centram un ledus hallei.
Veikta Pedeles upes krastu labiekārtošanas I kārta Sēlijas ielas tilta un slūžu
rekonstrukcija, jaunu tūrisma un prezentācijas materiālu izstrāde un ielu un
objektu zīmes.



Uzsākta Valkas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas 2010.2016.gadam izstrāde;



Veikta akreditācija Vijciema feldšeru punktam;



Sniegta sociālā palīdzība iedzīvotājiem.



Uzsākts projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos”, kurā atbalstu saņēmuši 50 Valkas novada pedagogi.
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2.2. Padotībā esošo iestāžu pārskata gada darbības rezultāti
2.2.1. Kultūra
2009. gads nozīmīgs ar to, ka 1. jūlijā izveidojās Valkas novads. Tas teritorijas ziņā ir
būtiski mazāks kā bijušais Valkas rajons, tāpēc veidojas cieša sadarbība starp kultūras
darbiniekiem. Esam vienojušies par to, ka novada iedzīvotājiem citam citu labāk jāiepazīst.
Tāpēc veidojam vairākus kopējus pasākumus- 2009. gada nogalē lielu novada iedzīvotāju
atsaucību piedzīvoja ceļojošā radošo darbu izstāde „Radīt prieku sev un citiem‟‟.
Jau no pagājušā gada otrās puses visi kopā veidojam Valkas novada dienu „Muižas
diena un spoku nakts Lugažu muižā‟‟, kas notiks šogad 14. augustā. Šis būs pasākums, kad
dienas garumā sevi prezentēs novada zemnieki , daiļamatnieki, floristi, dažādu citu prasmju
meistari, uzstāsies novada amatiermākslas kolektīvi . Dienas izskaņā- zaļumballe un pusnaktīSpoku skrējiens.
30. jūlijā Valkā sāksies 3. Senioru deju grupu festivāls, kam šoreiz dots nosaukums
„Sapņu kuģis Angelika‟‟. Festivāla ieskaņu pasākumi notiks katrā novada pagastā.
Protams, novada amatiermākslas kolektīvi rāda savu māku citos pagastos un Valkā.
2010. gada martā bija sākums labai tradīcijai- ik pa diviem gadiem Valkā plašāk atzīmēsim
Starptautisko teātra dienu. Tad savus iestudējumus valcēniešiem rādīs novada dramatiskie
kolektīvi. Šogad viencēlienu „Kredīts‟‟ izrādīja Ērģemes pagasta Turnas tautas nama
dramatiskais kolektīvs.
2009. gadā Valkā notika vairāki nozīmīgi pasākumi- no 13. līdz 18. jūlijam notika 5.
starptautiskā pierobežas kultūras nedēļa- no 13. jūlija bija apskatāmas vairākas izstādes, teātra
cienītājus priecēja 8.starptautiskais teātra festivāls „Tālvils 2009‟‟- četru dienu laikā notika 9
izrādes. Valkā viesojās profesionāli un amatierteātri no Krievijas, Lietuvas, Vācijas,
Baltkrievijas. 17. un 18. jūlijā notika 3. starptautiskais vokālo ansambļu festivāls. Tā laikā
notika koncerti Valkas estrādē, garīgās mūzikas koncerts Valgas sv. Jāņa baznīcā un tautas
mūzikas koncerts pie Valgas kultūras centra..
Visiem, kuriem Valkas pilsētas kultūras nams ir sirdij un dvēselei tuvs, saviļņojošs
notikums bija renovētās skatītāju zāles un foaje atklāšanas pasākums maijā, savukārt pārpildītu
kultūras namu redzējām 17. novembrī, kad notika studentes Kitijas Kazakas diplomdarba
sarīkojums „Mēs būsim tā- kā baltā svītra karogā” un Riču ģimenes koncerts.
Daudz interesantu pasākumu notiek arī pagastos- lai nosaucam Vijas dienas un Muižas
dienas Vijciemā, Meža dienas un „Dziesmu manai paaudzei‟‟ Kārķos, talantu konkursu un
Lieldienu zaķa skrējienu Ērģemē. Valkas pagastā 2009. gada centrālais notikums kultūras
dzīvē bija pagasta simtgades pasākums 1 maijā. Prieks par Zvārtavas pagastu, kurā pērn sāka
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strādāt jauna tautas nama vadītāja Dagnija Pakalne. Viņa vada vokālo ansambli, līnijdeju grupu
un dramatisko kolektīvu, notikuši vairāki pašdarbnieku vakari.
2.2.2. Muzejs
Valkas novadpētniecības muzejs ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša
Valkas novada pašvaldības iestāde. Muzeja darbības pamats ir Valkas novada domes
apstiprināts Nolikums ( Apstiprināts 29.10.2009. sēdes protokols Nr.8).
Muzeja darbinieki 2009.gadā strādāja lai izpildītu Muzeja attīstības koncepcijā 2005. –
2009.gadam izvirzītos uzdevumus: veica krājuma papildināšanu, izpēti, saglabāšanu un
popularizēšanu, izglītojot sabiedrību un iesaistot kultūras mantojumu mūsdienīgā apritē.
Muzeja krājums komplektēts saskaņā ar krājuma komplektēšanas politiku.
2009.gadā krājums papildināts par 423 vienībām. Uz 2010.gada 1.jnavāri krājumā iekļautas 44
184 vienības, tai skaitā, pamatkrājumā – 30 212, palīgkrājumā – 12 972.
Galvenie krājuma papildināšanas veidi – dāvinājumi no fiziskām un juridiskām
personām.
Lai nodrošinātu plašāku pieejamību muzeja krājumam, Nacionālā muzeja krājuma
kopkataloga (NMKK) datu bāzē uz 2010.gada 1.janvāri ievadītas 2616 krājuma vienības.
Turpināta krājuma esības pārbaude. Pārbaudīti tēlojošie priekšmeti -527 vienības.
2009.gadā muzejā eksponētas 12 izstādes, no tām pārskata periodā atklātas 9; ārpus
muzeja eksponētas 4 izstādes (ceļojošās) 7 vietās. Noorganizēti 12 dažāda veida bezmaksas
pasākumi. Turpinātas iesāktās muzejpedagoģiskās programmas.
2.2.3. Bibliotēka
2009. gads Valkas bibliotēkā iezīmējas ar lasītāju un apmeklētāju skaita pieaugumu.
Īpaši palielinājies interneta lietotāju skaits- par 10%. Bibliotēku apmeklē bezdarbnieki, kuru
skaits 2009.gadā salīdzinot ar 2008.gadu pieaudzis par 49 lasītājiem, skolēni, pensionāri, kuri
krīzes apstākļos labprāt pavada lielu daļu dienas bibliotēkas draudzīgajā un intelektuālajā vidē.
Uz bibliotēku nāk cilvēki, kas zaudējuši darbu un internetā meklē brīvas vakances. Visvairāk
bibliotēku apmeklē bērni un jaunieši līdz 18.gadu vecumam (586), kalpotāji (301) un
pensionāri (215). Skolēni uz bibliotēku nāk ne tikai pavadīt brīvo laiku, bet arī meklēt
informāciju patstāvīgajiem darbiem un projektiem. Lielākā daļa iedzīvotāju vairs nevar
iegādāties grāmatas, pasūtīt presi. Nedaudz ir mainījies literatūras pieprasījums. Arvien vairāk
tiek pieprasīta medicīnas un juridiskā literatūra., jo krīzes apstākļos cilvēki mēģina „paši sevi
ārstēt un paši sevi aizstāvēt”.
Kopumā 2009.gads iezīmējis tās pašas problēmas, ieceres kā iepriekšējie – izmantojot
esošos resursus, nodrošināt apmeklētājiem pieeju drukātajai un elektroniskajai informācijai,
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veicināt bērnos un jauniešos vēlmi lasīt drukāto grāmatu un, neskatoties uz ierobežotajiem
finansu līdzekļiem, veidot saturīgu, visu apmeklētāju vēlmēm atbilstošu krājumu.
2.1. tabula
Bibliotēkas darba pamatrādītāju dinamika 2008. -2009. gadā
2008
1503
33955
73579

Lasītāju skaits
Apmeklējums
Izsniegums

2009
1599
35915
72403

+/+96
+1960
-1176

2009.gadā noorganizēti 18 tematiskie pasākumi un bibliotēkas apmeklētājiem tika
piedāvātas 19 literatūras izstādes.
Lielākie pasākumi:


literārs vakars ,, Ausmas Kurpnieces lugu ,,Laimes Zvaigznīte”, ,,Ko citi teiks” un
,,Rūgtā patiesība” fragmentu lasījumi”



izstāde ,,Francija un Frankofonija Valkā”



tematisks pasākums – radoša nodarbība ,, Kā pasauli mežģīnēs iekļaut”



pasākums „Baltijas sacelšanās plāns Valka 1943.-1944”. Tikšanās ar
novadpētnieku Ojāru Ozoliņu



lekcija ,,Mūžizglītības programma – Erasmus”



Ritmas Pedeces autorvakars ,,Dedzi mana uguntiņa”



tematisks pasākums ,,Nauda vēsturē, mūsdienās un skatījums uz vienotu ES
valūtu”



Valkas raj. skolu vides aktivitāšu saiets ,,Nāc ārā!”



tematiska pēcpusdiena ,,Vai mēs zinām Latvijas vēsturi ?”



atmiņu vakars ,,Toreiz pirms 20 gadiem un šodien”



dzejas dienas ,,Uzrunā mani dzejas valodā”

2.2.4. Sports
Valkas novadā ir izveidota stabila sporta pasākumu sistēma: skriešanas seriāls
„Optimists” ”Pavasaris”

un „Rudens”( 6.kārtas -pavasarī, 6. kārtas – rudenī), skrējiens

„Apkārt Zāģezeram”, skrējiens Valka- Valga, Pāvela Loskutova kausa izcīņas sacensības
10km skriešanā pa Valgas un Valkas ielām, riteņbraukšanas sacensības „Valka – Ērģeme –
Vēveri – Ērģeme - Valka”, draudzības sacensības ar Valgas mērijas darbiniekiem un
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deputātiem un daudz citas. Katru gadu notiek Valkas novada atklātais čempionāts vieglatlētikā
, florbolā, volejbolā, futbolā, slēpošanā, trīscīņā ( slēpošana + riteņbraukšana + skriešana),
Valkas novada domes balvu izcīņas sacensības badmintonā, šautriņu mešanā un vieglatlētikā,
kas iesaista lielu daļu Valkas novada iedzīvotājus un sportistus no citam pilsētām. Ļoti daudz
sacensības šahā organizē Šaha klubs.
Sportošanai intensīvi tiek izmantota Valkas ģimnāzijas sporta halle, mežs pie
estrādes , Valkas pilsētas stadions, šautuve, kura ir modernākā Vidzemes reģionā. Šautuve ir
aprīkota ar 8 elektroniskajām mērķu iekārtām.
Notikusi Latvijas jaunatnes olimpiāde šaušanā. Organizētas Zemessardzes
mācības šaušanā – 4. reizes, notikušas Jaunsardzes rīkotās sacensības šaušanā – 2.reizes,
notikušas Policijas mācības šaušanā – 2.reizes.
Valkas pilsētas stadionā 2009.gadā organizēti 5 turnīri futbolā jauniešiem ar 6-7 komandu
piedalīšanos. Notikušas 20. futbola spēles( 2.līgas spēles). Notika Pašvaldību vasaras sporta
spēles, 4 sporta dienas(ģimnāzija, pamatskola un 2 bērnu dārzi), 3 sacensības vieglatlētikā.
Stadionā treniņus izved jaunie vieglatlēti, futbolisti, FK ”Valka” futbolisti, kā arī vieglatlēti –
veterāni. Kopumā ar sporta aktivitātēm stadionā 2009.gadā nodarbojušies 9773 sportisti,
t.sk.šautuvē - 1412 šāvēji.
2009.gadā Valkas novada dome kopumā ir organizējusi 49 sporta pasākumus.
2.2.5.Izglītība
2009.gadā darbojās Valkas rajona padomes Izglītības pārvalde, kura strādāja ar visām
rajona izglītības iestādēm. Valkas pilsētā darbojās Izglītības nodaļa. Pēc administratīvi
teritoriālās reformas notika strukturālas izmaiņas. Ar 1.septembri tika izveidota novada
Izglītības pārvalde. Ir izstrādāts tās nolikums, apstiprināts amata vienību saraksts, izveidoti
amata apraksti.
Izglītības speciālisti pilda Izglītības likumā un likumā “Par pašvaldībām” noteiktos
izglītības darba organizācijas, pārvaldības, izglītības pieejamības un dažādu ārpusskolas darba
aktivitāšu koordinēšanas uzdevumus.
Katru mēnesi tiek sagatavoti priekšlikumi izskatīšanai un apstiprināšanai pašvaldības
domes sēdēs. Kopā izstrādāti 12 lēmumu projekti.
Valkas novadā ir saglabātas visas vispārizglītojošās skolas - Ērģemes, Kārķu, Ozolu ,
Vijciema un Valkas pamatskola un Valkas ģimnāzija. 2009./2010.mācību gadu uzsāka 994
skolēni un 366 pirmsskolas bērni 167 dažādu pedagogu vadībā, no tiem 10 vīrieši. Skolas
gaitas uzsāka 87 pirmklasnieki, savukārt 9.klasi gatavojas beigt 94 skolēni. 10.klasē mācības
uzsāka 81 audzēknis, bet 12.klasi gatavojas beigt 73 skolēni.
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Visas pašvaldības dibinātās izglītības iestādes ir veikušas grozījumus nolikumos un
nomainījušas iestādes reģistrācijas apliecības, izglītības programmu licences atbilstoši jaunajai
adresei un iestādes nosaukumam.
Ar 2009.gadā 1.novembri Ērģemes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Čiekuriņš”
pievienota Ērģemes pamatskolai. Tagad visās pagastu skolās darbojas pirmsskolas grupas, bet
Valkā ir pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa”, “Pumpuriņš”, “Gaismiņa” un pirmsskolas
grupa “Rūķu skola”, kas darbojas BJC “Mice”.
2009.gadā pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” pirmsskolas programmu apguva
202 audzēkņi. Šogad pedagoģiskais akcents bija vērsts uz bērnu kreativitātes attīstīšanu, uz
apkārtējās vides radošu uztveri, spēju attēlot to krāsās un dažādos materiālos. Tika pilnveidots
darbs ar vecākiem, rosinot tos dalīties pieredzē interešu, profesionālajā vai citā dzīves jomā.
Vecāki stāstīja par savām profesijām un vaļaspriekiem, bērni devās ekskursijās uz vecāku
darba vietām, kopīgi tika veidoti dažādi telpu dekori un ceptas piparkūkas. Turpinās Vecāku
skoliņas nodarbības, kur vecāki tikās ar pediatru, sociālo darbinieku, bērnu tiesību speciālistu,
logopēdu, psihologu, diskutēja un guva atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Gada garumā
audzēkņi kopā ar pedagogiem piedalījās dažādos konkursos, akcijās un projektos, kas pamatā
saistīti ar vizuālo mākslu. 2009.gadā ar ERAF atbalstu tika realizēts ēkas ārējās renovācijas
projekts, kā rezultātā tika nosiltināta visa ēka, nomainīti logi kāpņu telpās, pārbūvēta centrālā
ieeja. Iestāde ieguva košu, sakoptu veidolu. Iestādē tika uzstādīta ugunsdrošības un drošības
signalizācijas.
2009.gadā pirmsskolas izglītības iestādi „Pumpuriņš” apmeklē 56 bērni. Pavisam ir 20
darbinieki. Bērnus uzņem no 3 gadu vecuma ar pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumu.
Mūsu iestādi apmeklē bērni ar stājas un runas traucējumiem ,tādēļ ļoti daudz strādājam pie
bērnu valodas attīstīšanas. Viens

no mūsu uzdevumiem ir sadarbība ar ģimeni un tās

pedagoģisko spēju izzināšanu. Gan pedagogi, gan psihologs sniedz ģimenēm nepieciešamo
palīdzību ,lai sekmīgāk bērnus sagatavotu mācībām skolā.
Pirmsskolas iestādes viens no galvenajiem uzdevumiem –nostiprināt ,aizsargāt un
veicināt emocionālo ,fizisko un sociālo attīstību. Radīt drošu vidi un apstākļus aktīvai
darbošanās un kustību iemaņu attīstībai ,veselības nostiprināšanai.
Ir izveidojusies laba sadarbība ar Valkas policijas pārvaldi, kuras darbinieki ir bieži viesi
iestādē. Bērni kopā ar viņiem nostiprināja zināšanas par satiksmes noteikumiem un drošību uz
ielas un mājās. Lai nostiprinātu zināšanas par drošu vidi ,mums palīdzību sniedz Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Valkas brigāde.
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Pēc 2007.gada izstrādātā iestādes teritorijas rekonstrukcijas projekta turpinām iesāktos
darbus. No jauna iekārtojām rotaļu laukumu un turpinām atpūtas zonas apzaļumošanas darbus.
No 2009.gada 1.septembra par novada izglītības iestādēm kļuva Bērnu un jauniešu
centrs “Mice” un Bērnu – jaunatnes sporta skola. Ar iedalīto valsts dotāciju un pašvaldības
līdzfinansējumu ir saglabāta skolēnu iespēja attīstīt un pilnveidot savas intereses - nodarboties
dažādos pulciņos, gatavoties dziesmu un deju svētkiem, sportot.
Valkas novada BJSS realizē 5 profesionālās ievirzes sporta izglītības programmasbasketbolu, futbolu, orientēšanās, šahs, vieglatlētika. Uz 2009.gada 1.janvāri bija 365
audzēkņi, uz 1.septembri 207.audzēkņi.
Līdz 2009.gada 31.maijam rajona skolās darbojās 23 vispusīgās sagatavotības grupas ar
375 audzēkņiem. Sporta skola sarīkoja skolēnu sporta spēļu sacensības vairākās vecuma
grupās: basketbolā, florbolā, "Tautas bumbā", netradicionālās stafetēs, pavasara un rudens
krosā un vieglatlētikā. Sarīkotas tradicionālās sacensības futbolā pavasarī un rudenī "BJSS
kauss", vieglatlētikas divcīņa D, C, B, A grupai un junioriem, šahā "Ziemassvētku
circenīši".Atbalstām rajona un novada pasākumus, piedalāmies Valka-Valga rīkotajās
sacensībās basketbolā, šahā un vieglatlētikā.Martā licencējām šaušanas programmu.28.aprīlis
sporta skolas akreditācija. Skolu noakreditē uz 6 gadiem. Federāciju rīkotajos semināros
piedalījās V.Dudzinskis (šahs), M.Gerke ( vieglatlētika), V.Kriviņš ( futbols). Lai
profesionālāk veiktu trenera darbu , Latvijas sporta speciālistu tālākizglītības centra treneru
kvalifikācijas kursus apmeklēja A.Blūms, M.Gerke, V.Dudzinskis, K.Pētersons.

Sporta

Medicīnas Valsts Aģentūras padziļinātās veselības pārbaudes izgāja 96 audzēkņi.
2009.gada labākie sportisti un viņu sasniegumi:


Orientēšanās sportā Pasaules skolēnu čempionātā piedalījās Artūrs Gulbis, Vents Lupkins un
Jānis Nulle, Artūrs Pauliņš Latvijas čempionātā sprintā un garā distancē 1.v, piedalās Pasaules
junioru čempionātā stafetē 6.v.. Anete Čama Latvijas čempionātā uz slēpēm 1.v., sprintā 1.v.,
garā dist. 2.v.



Vieglatlētikā Didzis Laķis-Latvijas čempionātā B grupā šķēpa mešanā 1.vieta



Valkas rajona BJSS futbola komanda - Vidzemes čempionātā futbolā U-12 grupā 3.vieta
Valkas J.Cimzes Mūzikas skola realizē 13 licencētas profesionālās ievirzes izglītības
programmas, skolā ir 125 audzēkņi.
Valkas Mākslas skolā mācās 152 audzēkņi. Skola realizē vizuāli plastiskās mākslas
programmu Tagad skolā mācās vidēji 160 bērni vecumā no 7- 16 gadiem, studijā – vidēji 30
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dalībnieki no 12-60 gadiem . Skola saņem dotācijas no Kultūras ministrijas skolotāju algām,
bet pārējo budžetu sastāda pašvaldība un vecāku mācību maksas.
Mācību un radošās darbības rezultātā Valkas mākslas skola izveidojusies par mazo
kultūrizglītības centru , kas apvieno sevī Profesionālas ievirzes mākslas pamatizglītību ,
pieaugušo mākslas izglītību – mākslas studiju, kā arī novada māksliniekus, fotomāksliniekus
/foto studija „REFLEX”/ un amatniekus -/Amatniecības biedrības Valkas nodaļa/.
Zīmēšana , gleznošana, kompozīcija –tās ir mācību stundas , kurās apvienojas nopietns
metodiskais darbs ar bērnišķīgu , fantāzijām bagātu ideju realizāciju .
Vasarā audzēkņi darbojas vasaras praksē - studijas dabā. Veselu nedēļu dzīvojam kādā
Valkas novada pagasta skoliņā un esam kā viena ģimene.
Audzēkņi ar panākumiem piedalās valsts nozīmes un starptautiskos mākslas konkursos
un kultūras projektos. Kā pierobežas pilsētai - skolai ir sistemātiska sadarbība ar Valgas
pilsētas

un rajona izglītības un kultūras iestādēm Igaunijā / plenēri, radošās darbnīcas,

izstādes, pieredzes apmaiņas semināri/. Skola ir viena no aktīvākajām Vidzemes reģiona
mākslas skolu metodiskās apvienības loceklēm. Mākslas skolas audzēkņi radoši iesaistās
Valkas pilsētas vizuālās sejas veidošanā, kā arī

rosina mākslinieciskām aktivitātēm rajona

mazpilsētas un pagastus.
Skolu absolvējot ,audzēkņi veic nobeiguma pārbaudes darbus visos priekšmetos,
eksāmenu mākslas vēsturē un diplomdarbu ( paša audzēkņa izvēlētajā mākslas veidā).
Izlaidumā tiek atvērta apjomīga nobeiguma darbu izstāde un izsniegtas apliecības par
profesionālās ievirzes izglītību.
Valkas pilsētas izglītības stratēģijas plānā 2005-2015.gadam /Valkas pilsētas domes
protokols Nr.9 ,§ 57 / paredzēts atvērt profesionālās ievirzes izglītības programmas ”Vizuāli
plastiskas māksla” apmācības klasi Valgas /Igaunija/ un tās rajonā dzīvojošajiem bērniem, kas
pamazām ar 2006.gadu sāka īstenoties un šobrīd skolā profesionālās ievirzes programmā
„Vizuāli plastiskā māksla” mācās 33 bērni un studijā 10 dalībnieki no Valgas pilsētas (
Igaunijas).
Valkas novada BJC „Mice” līdz 2009. gada rudenim darbojās kā Valkas rajona
padomes dibināta izglītības iestāde - Valkas rajona Bērnu un jauniešu interešu centrs (Valkas
rajona BJIC). Valkas rajona BJIC 2008./2009.m.g. tika realizētas 54 interešu izglītības
programmas (61 pulciņš vai grupas, kopējais audzēkņu skaits uz 01.01.2009. – 865). Valkas
rajona BJIC par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības
veicināšanā skolā un tās apkārtnē 01.10.2009. tika piešķirts Vides izglītības fonda Ekoskolas
„Zaļais diploms”.
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Valkas novada BJC „Mice” 2009./2010.m.g. 1.semestrī tika realizētas 19 interešu
izglītības programmas. Programmu īstenošanā darbojās 24 pulciņi vai grupas. Audzēkņu skaits
– 366. Valkas novada BJC „Mice” darbojas jauniešu birojs ar mainīgu jauniešu kontingentu.
BJC „Mice“ organizē pasākumus savu pulciņu dalībniekiem un konkursus un skates novada
izglītības iestāžu audzēkņiem, lai nodrošinātu viņiem iespēju piedalīties valsts pasākumos.
Valkas novada BJC „Mice” ņēma dalību Valkas novada „Sporta laureāts 2009”organizēšanā,
Ziemeļvidzemes mazpulku vadītāju biedrības „Latvijas mazpulki” 80 gadu jubilejas pasākumā
Latviešu biedrības namā. Valkas novada mazpulku vadītājiem sarīkojumā tiek pasniegti IZM
un Zemkopības ministrijas Atzinības raksti.
Septembrī veikta mērķdotācijas sadale pedagogu darba samaksai, atbilstoši tai
izskatītas un saskaņotas izglītības iestāžu tarifikācijas.
Samazinātā valsts finansējuma dēļ skolās notika dažādas izmaiņas mācību procesa
organizācijā. Mazajās skolās tika veidotas apvienotās klases, tika samazināts skolēniem
paredzēto konsultāciju stundu skaits, skolas bibliotēkai tika samazināts darba laiks, mainījās
atsevišķu mācību priekšmetu skolotāji, lauku skolās vairs nav direktora vietnieka amata.
Mācību process tika pakārtots tam, lai neciestu izglītības kvalitāte.
2009.gada augustā tika uzsākta pilnvērtīga Valsts izglītības informatīvās sistēmas
(VIIS) izmantošana izglītības iestādēs. Katrā iestādē tika noteikti VIIS lietotāji un tiem
piešķirtas autorizācijas informācija.
Valkas novadā audzēkņu un pedagogu datus elektroniski sakārtoja visas skolas (6),
pirmsskolas izglītības iestādes (5), interešu un profesionālās ievirzes skolas (2). VIIS
neizmanto Valkas Mākslas un J.Cimzes Mūzikas skolas.
2009.gadā turpinājās Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2.apakšaktivitātes projekts „Atbalsts vispārējās izglītības
pedagogu

nodrošināšanai

prioritārajos

mācību

priekšmetos”,

vienošanās

nr.

2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002, 2008.gada 30.aprīlis. Augustā tika izsludināta
pieteikšanās pedagogu atlasei. Pedagogu atlasei tika noslēgti 3 ekspertu pakalpojumu līgumi.
Saņemts 61 iesniegums. 28.augustā notika ekspertu komisijas sēde un tika apstiprināti 19
pieteikumi Valkas novadā, 35 pieteikumi Smiltenes novadā un 4 pieteikumi Strenču novadā.
Noraidīti 3 pieteikumi. Septembrī tika precizētas kontaktstundas un noslēgti 49 trīspušu līgumi
par stipendijas saņemšanu 2009./2010. mācību gadā: 10 līgumi Valkas novadā, no tiem 2 ar
studējošiem pedagogiem, 9 stipendiātiem tika atteikta stipendija sakarā ar nepietiekamu
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finanšu kvotu, 35 līgumi Smiltenes novadā un 4 līgumi Strenču novadā. Novembrī tika
organizēta papildatlase un piešķirta stipendija vēl 9 Valkas novada pretendentiem.
Smiltenes un Strenču novada pašvaldības vienojās nodot projekta vadošā sadarbības
partnera funkcijas Valkas novada domei ar 2009.gada 20.novembri.
Līdz gada beigām atbilstoši sadarbības partnera statusa izmaiņām tika sagatavoti
projekta ieviešanas dokumenti - grāmatvedības politika, projekta vadības apraksts, lietu
nomenklatūra.
Projekta kopējais finansējums Valkas, Smiltenes un Strenču novadiem ir LVL53 073.
Stipendijas izmaksā Studiju un zinātnes administrācija. Sadarbības partnerim piešķirtais
finansējums projekta ieviešanai ir Ls 16136. Uz 04.01.2010. izlietots LVL 4886 jeb 30 %.
Projekta darbības laiks līdz 2012.gada 31.martam.
2009. gada novembrī uzsākts projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos”,

Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5 /09/IPIA/VIAA/001, kurā

atbalstu saņēmuši 50 Valkas novada un 15 Strenču novada pedagogi. Sadarbības partnerim
Projekta īstenošanai stipendiju un mērķstipendiju izmaksām ir noteikts finansējums Ls 82701.
Projekta darbības laiks līdz 2012. gada 31. martam.
Decembrī, kopā ar Smiltenes izglītības pārvaldi, tika organizētas novada mācību
priekšmetu olimpiādes 9., 11., 12. klasēm bioloģijā, 11. – 12. klasēm angļu valodā un 10. 12.klasēm vācu valodā. Olimpiādēs piedalījās 61 skolēns no Valkas, Smiltenes un Strenču
novadiem. Viens no novada olimpiādes mērķiem ir atlasīt dalībniekus valsts olimpiādei.
Labākais rezultāts šajā laika periodā ir Valkas ģimnāzijas 12. klases skolniecei Dainai
Pētersonei, kura 2010. gada janvārī saņēma bronzas medaļu Valsts bioloģijas olimpiādē
(skolotāja Vitālija Voliņa).
No 2009. gada augusta līdz decembrim, sadarbībā ar Latvijas augstskolām un Smiltenes
novada izglītības pārvaldi, novadu pedagogiem tika piedāvāta iespēja par valsts budžeta
līdzekļiem apmeklēt tālākizglītības kursus skolu bibliotekāriem, angļu valodas, krievu valodas,
latviešu valodas un literatūras, sporta skolotājiem un apvienoto klašu skolotājiem. Šo iespēju
izmantoja vairāk kā 40 pedagogu.
2.2.5. Attīstības un plānošanas nodaļa
1. Valkas novada domes attīstības un plānošanas nodaļa 2009.gadā ir strādājusi pie 23
dažādiem projektiem, tajā skaitā 5 novada infrastruktūras attīstības, 5 Eiropas rekonstrukcijas
un attīstības fonda ūdenssaimniecības attīstības un 5 Lauku attīstības programmas pasākumam
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” un 8 citiem projektiem. 2009.gadā kopumā
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īstenoti projekti par 1 milj. 292 tūkst. latu. Kā nozīmīgi īstenoti projekti 2009.gadā jāmin
Valkas pilsētas kultūras nama renovācija, PII „Pasaciņa” infrastruktūras attīstība, Valkas
ģimnāzijas dabas zinātņu kabineta labiekārtošana, Valgas un Valkas pilsētu atraktivitātes
uzlabošana, Kārķu sporta zāles būvniecība un citi. Plānotie projekti turpinās līdzšinējos gados
iesāktos novada attīstības un veidošanas darbus: tie paredz apjomīgus infrastruktūras
uzlabojumus, ieguldījumus izglītībā, kultūrā un citur. Daži no iecerētajiem projektiem –
tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā, ūdenssaimniecības attīstības projekti,
Lugažu saieta nama rekonstrukcijas I kārta, sporta zāles būvniecība Vijciema pagastā, Turnas
tautas nama rekonstrukcija. Eiropas Savienības fondu finanšu resursi ir ļoti nozīmīgi Valkas
novada attīstībai.
2. Organizēts konkurss „Sakoptākā dzīves vieta un darba vieta Valkā” 2009. Tika godināti
pirmo trīs vietu ieguvēji kategorijā „Sakoptākā dzīves vieta Valkā 2009. gadā” un pirmo trīs
vietu ieguvēji kategorijā „Sakoptākā darba vieta Valkā 2009. gadā”.
3. Pabeigts un spēkā stājies detālplānojums Valkas pilsētā: „Smilšu ielā 41 un Ausekļa ielā 12,
Valkā”.
4. Apstiprināti sekojoši zemes ierīcības projekti:


„Par zemes gabala Valkas pilsētā „Nagliņas” sadalīšanu”;



„Par zemes gabala Zvārtavas pagastā „Lejaskurpnieki” sadalīšanu un nosaukumu
„Liepas” un „Pilskalni” piešķiršanu”;



„Par zemes gabala Vijciema pagasta „Rudzīši” sadalīšanu un nosaukuma „Gaujas
Māliņi” piešķiršanu”.

5. 2009.gadā pabeigta Valkas pilsētas teritorijā esošo zemes gabalu uzskaites inventarizācija un
piekritības izvērtēšana.
6. Uzsākta Valkas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas 2010.-2016.gadam
izstrāde. Ir izstrādāta 1.redakcija pašreizējās situācijas raksturojumam un analīzei, stratēģiskai
daļai un izstrādes stadijā ir Valkas novada investīciju plāns turpmākajiem 4 gadiem.
7. Veikts darbs nekustamā īpašuma nodokļu administrācijā:
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2.2. tabula
Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis 2008. gadā
Nekustamā īpašuma veids
Zeme
Saimnieciskajā darbībā
izmantojamās ēkas
KOPĀ

Aprēķināts, Ls
par 2009. gadu

Samaksāts, Ls
par 2009. gadu
(tai skaitā soda naudas
un parādi)

Samaksāta soda nauda
Ls

24255.57
33952.99

23271
32929.11

328.43
651.21

58208.56

56200.11

979.64

Parāds uz 2009. gada beigām sastāda LVL 9111.
Pavisam Valkas pilsētas nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites reģistrā reģistrēto kontu
skaits ir 3898, no tās zemei – 3760, ēkām 138.
2009.gadā tika izsūtīti kopumā 89 atgādinājumi;

187 brīdinājumi par nekustamā

īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas samaksu un 27 brīdinājumi par parādu
piedziņas uzsākšanu.
Četri nekustamā īpašuma nodokļu parādnieki nodoti tiesu izpildītājam – parādu
piedziņai.
Sagatavotas un izsniegtas izziņas par nodokļu nomaksu – zemesgrāmatai, bankām,
lauksaimniecības produkcijas ražotājiem;
Veikta nekustamā īpašuma prognozes sagatavošana 2010. gadam.
Apvienotas Kārķu, Zvārtavas un Ērģemes pagastu datu bāzes ar Valkas pilsētas datu
bāzi un veikta datu koriģēšana, atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem.
8. Zemes komisijas darbība:


2009. gadā notikušas 8 Zemes komisijas sēdes, kurās kopumā izskatītas 53
lietas un pieņemti lēmumi, tajā skaitā:

1) Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un nodošanu īpašumā – 5
2) Par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu – 9
3) Par zemes robežu plānu un zemes platības apstiprināšanu – 27
4) Par līdzvērtīgas platības noteikšanu vai līdzvērtīgas zemes piešķiršanu īpašumā – 1
5) Par Zemes komisijas lēmuma grozīšanu – 3
6) Citu jautājumu izskatīšana (zemes izvērtēšanai) – 8
Valkas – Valgas kopīgā sekretariāta darbība
Kopīga pilsētu pašvaldību iestāde - Valgas-Valkas kopējais sekretariāts darbojas abu
pilsētu Attīstības un plānošanas nodaļu tiešā pakļautībā. Sekretariāts dibināts 2005. gadā ES
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INTERREG programmas projekta „Valga-Valka: 1 pilsēta, 2 valstis” ietvaros. Kopš projekta
noslēguma 2007. gada 1. marta sekretariāta darbību finansē Valkas pilsētas dome (kopš 2009.
gada jūnija Valkas novada dome) un Valgas pilsētas valde.
Ikdienā sekretariāts koordinē sadarbību starp Valkas un Valgas pašvaldībām un
partneriem, piedalās kopīgu projektu izstrādāšanā un īstenošanā, rīko sanāksmes un seminārus,
organizē vai praktiski palīdz kopīgo Valgas-Valkas pasākumu organizēšanā, sagatavo un tulko
dokumentāciju, kas saistās ar pilsētu sadarbības jautājumiem, izvirza un ierosina jaunas idejas,
aktualizē ziņas par otru pilsētu interneta mājās lapās, sniedz informāciju mēdijiem, viesiem,
studentiem, uzņēmējiem par pilsētu kopīgajām aktivitātēm un attīstības virzieniem, rīko
Valgas-Valkas pašvaldību amatpersonu un to sadarbības partneru sanāksmes, protokolē
Valgas-Valkas sadarbības projektu darba grupu un uzraudzības grupu sanāksmes, palīdz
pašvaldību partneru savstarpējā komunikācijā u.tml.
2009. gadā sekretariāts saskaņā ar Valgas-Valkas sadarbības līgumu un kopīgajiem attīstības
plāniem turpināja pilsētas pašvaldību darbinieku un sadarbības partneru, kā arī citu iedzīvotāju
grupu, kas savu darbību realizē Valkas un Valgas pilsētu teritorijās, pieredzes apmaiņas ciklus.
2009. gadā sekretariāts pastāvīgi sadarbojies ar pašvaldības iestāžu, kultūras un izglītības
darbiniekiem, kā arī citiem sadarbības partneriem, tulkojis nepieciešamo dokumentāciju,
regulāri aktualizējis ziņas Valkas un Valgas interneta mājas lapās, sniedzis informāciju par
Valkas un Valgas kopīgajām aktivitātēm mēdijiem, studentiem, skolēniem, iedzīvotājiem,
palīdzējis informācijas iegūšanā un tālākā koordinēšanā uzņēmējiem, kā arī bāriņtiesai un abu
pilsētu sociālo dienestu darbiniekiem. ES Igaunijas-Latvijas programmas ietvaros turpinājās
Valgas-Valkas atraktīvā tēla uzlabošanas projekts, kura īstenošanā darbojas arī sekretariāts.
Papildus tam lielākās sekretariāta aktivitātes 2009. gadā
-

Turpinot aizsākto pieredzes apmaiņas ciklu, noorganizēta Valkas pilsētas deputātu
tikšanās Valgas pilsētas domē janvārī un iepazīšanās ar Valgas pašvaldībai
piederošajām iestādēm un darbiniekiem;

-

Noorganizēta Valgas pašvaldības sociālās palīdzības iestāžu darbinieku pieredzes
apmaiņa Valkas pašvaldības iestādēs martā, tikšanās un diskusijas ar dažādu Valkas
sociālās palīdzības iestāžu darbiniekiem;

-

Neformālo biedrību, kas darbojas Valkas un Valgas teritorijās, pieredzes apmaiņas
cikla ietvaros, noorganizētas Valkas un Valgas dāmu klubu tikšanās pavasarī, kuru
sadarbība turpinās;

-

Uzsākts Valkas un Valgas fotogrāfu sadraudzības cikls, pirmajā pusgadā notikušas
vairākas fotogrāfu tikšanās, semināri, pieredzes un ideju apmaiņas, savstarpējās
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prezentācijas, īstenotas publiskās 16 Valkas-Valgas fotogrāfiju prezentācijas pilsētas
svētku laikā un Valgas kultūras centra ekrānos, sadarbība turpinās;
-

Organizētas Rīgas Tehniskās Universitātes studentu un mācībspēku darbu izstādes
Valkā un Valgā, vairākas tikšanās, semināri, kā arī iesaistīšanās starptautiskā studentu
vasaras nometnes organizēšanā;

-

Iesaistīšanās Valkas-Valgas pilsētas svētku un dziesmu svētku rīkošanā vasarā, Pedeles
atpūtas zonas atklāšanas pasākuma rīkošanā rudenī, akcijas „99 gaisa baloni” u.c.
pasākumu organizēšanā;

-

Aktīva

iesaistīšanās

Valkas-Valgas

bijušā

muitas

punkta

pārņemšanas

un

dokumentācijas kārtošanas procedūrā;
-

Iesaistīšanās Somijas Tuglasa biedrības delegācijas uzņemšanā pavasarī, Valgas
sadraudzības pilsētas no Vācijas delegācijas uzņemšanā vasarā un citu organizāciju un
viesu uzņemšanas programmās.

Tūrisma un informācijas birojs
2009.gadā Valkas TIB apmeklējuši 1821 tūrists, no kuriem 531 jeb 29 % bija Valkas un
Valkas rajona iedzīvotāji. Visvairāk, t.i 13 %, apmeklētāju izmantoja Valkas TIBa piedāvātās
interneta iespējas (interneta termināls, WiFi)
Apmeklētāju TOP 5 Valkas TIB 2009.gadā :
1.

65 %

Latvija

2.

11 %

Igaunija

3. / 4.

5%

Vācija un Krievija

5.

3%

Lielbritānija

2008.gadā Valkas TIB apmeklēja 2294 tūristi, 2009.gadā 1821 tūrists. Salīdzinoši 2009. gadā
bijis par 20% tūristu mazāk. Globālā ekonomiskā krīze varētu būt viens no iemesliem tūristu
skaita sarukumam.
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VALKAS TIB statistika
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2.1.att. Tūristu apmeklējuma skaits pa gadiem
Valkas TIB pārstāvot Valku/Valgu, kā arī pēdējo reizi Valkas rajonu 2009. gadā
piedalās 16. starptautiskajā tūrisma gadatirgū „BALTTOUR 2009”, kas ir viens no
nozīmīgākajiem tūrisma pasākumiem Latvijā, uz kuru ierodas tūrisma speciālisti no visas
Eiropas. Tāpat 2008. gadā pārstāvot Valku/Valgu, Valkas rajonu un Vidzemi Valkas TIB
piedalās Igaunijas lielākajā tūrisma gadatirgū „TOUREST 2009” Tallinā.
Sadarbojoties ar Vidzemes Tūrisma Asociāciju (VTA) informācija (materiāli) par
pilsētu tiek izplatīta arī citos lielākajos Eiropas tūrisma gadatirgos.
Kā iepriekšējos gados Valkas TIB turpina aktīvi piedalīties VTA mārketinga padomes
sēdēs pārstāvot gan Valku, gan Valkas rajonu no 2009. gada jūlija Valkas novadu.
2009. gadā VTA un TAVA sadarbojoties ar valstī esošajiem TIC, katra atsevišķi,
izveido jaunas bezmaksas tūrisma kartes, kuras tiek izplatītas visos Latvijas TIC, TIB u.c.
tūrisma pakalpojumu sniegšanas iestādēs. Tāpat, pēc VTA iniciatīvas tiek izstrādāts vietēja
mēroga velomaršruts un ir pieejams elektroniskā formātā gan VTA, gan novada mājas lapās.
2009. gadā Valkas rajona padome (vēlāk Valkas novada dome), kā partneris, uzsāk
darboties projektā „Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju” (galvenais partneris VTA). Šī
projekta ietvaros Valkas novada teritorijā tika uzstādītas 5 lielās (sešpadsmitvietīgās) velo
novietnes – nojumes, 5 mazie (sešvietīgie) velo statīvi, kā arī izveidotas jaunas velo maršruta
kartes.
2009. gadā Valkas TIB turpina darbu Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības
programmas projektā Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros 2007. - 2013. gadam
projekts "IAVV - Valgas-Valkas pilsētu atraktivitātes uzlabošana", kā atbildīgie par projektā
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paredzēto mārketinga aktivitāšu realizēšanu, izpildi. Projekta ietvaros tika izstrādāti, izveidoti
Valku/Valgu reprezentējoši materiāli (suvenīri), pilsētu talismanu kostīmi, uzstādītas norādes
zīmes. Uzsākts darbs pie Valku/Valgu reprezentējošu DVD klipu izveides un jauna tūrisma
objekta idejas izstrādes uz robežas, Rīgas ielā 1 un 1A, Valkā. Kā arī uzsākts darba pie jaunu
tūrisma materiālu, karšu izveides.
Tiek turpināta tradīcija un informācija par Valkā ieplānotajiem lielākajiem pasākumiem
tiek ievietota gan dažādos tūrisma portālos, gan drukātos izdevumos, kuri tiek izplatīti gan
tūrisma izstādēs, gan informācijas centros u.c. vietās visā Latvijā un Baltijā. Visbiežāk, šajos
materiālos apkopotā informācija aptver visas Latvijas un Baltijas lielākos pasākumus.
Valkas TIB 2009. gadā noorganizē divus nozīmīgus pasākumus pilsētā. Viens no tiem
bija VII Lielais Labdarības Robežtirgus, kura laikā tika iekasēti ziedojumi aptuveni 1964,52 Ls
apmērā. Par šo summu tika turpināta Valkas skeitparka iekārtošana, iegādāts papildus
inventārs. Otrs nozīmīgs pasākums, 6. Latvijas - Igaunijas festivāls „BORDERROCK”. Tāpat
savu palīdzību Valkas TIB sniedza Valkas/Valgas pilsētas svētku organizēšanā koordinējot
pilsētas svētku tirdziņa norisi Valkas pusē.
2.2.7. Dzimtsarakstu nodaļa
Ar 01.01.2009. un Valkas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas bāzes tika izveidota Valkas
novada Dzimtsarakstu nodaļa. Līdz ar to savu darbību beidz Ērģemes, Kārķu, Vijciema un
Zvārtavas pagastu Dzimtsarakstu nodaļas, kas nodeva lietas jaunizveidotajai novada
Dzimtsarakstu nodaļai.
Turpinājumā apkopoti dati par civilstāvokļa aktu reģistrācijas darbu Valkas pilsētas,
Ērģemes, Kārķu, Vijciema un Zvārtavas pagastu Dzimtsarakstu nodaļās laika periodā no
01.01.2009.- 30.09.2009., kā arī Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā 01.10.2009.31.12.2009.
2009. gadā Valkas novada dzimtsarakstu nodaļās sastādīti 60 dzimšanas reģistru ieraksti, kas ir
mazākais skaitlis pēdējos 3 gados (salīdzinājumam- 2008. gadā- 91, 2007. gadā – 79, 2006.
gadā – 81). 20 bērni ( 33%) dzimuši vecākiem, kas sastāv laulībā, 33 bērniem (55%) ziņas par
tēvu ierakstītas, pamatojoties uz paternitātes iesniegumu, 7 bērniem ziņas par tēvu dzimšanas
reģistros nav norādītas. 13 bērniem vecāki šogad devuši 2 vārdus.
Kaut miršanas gadījumu skaits novadā samazinājies- 2009. gadā novada dzimtsarakstu
nodaļās sastādīts 141 miršanas reģistrs (salīdzinājumam- 2008. gadā – 173, 2007. gadā- 181,
2006.gadā – 184), tomēr mirstības līmenis- 13.3 mirušie uz 1000 iedzīvotājiem- joprojām ir
ļoti augsts un daļēji izskaidrojams ar lielo gados vecāku iedzīvotāju īpatsvaru. Vairāk miruši
vīrieši – 76, mazliet mazāk – 65 – sievietes. Vislielākais mirušo īpatsvars vīriešu vidū bija
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grupā no 60 līdz 70 gadiem – 28 mirušie, vecuma grupā virs 70 gadiem -25 mirušie. Sievietes
visvairāk mirušas vecumā virs 70 gadiem – 47jeb 73% no mirušo sieviešu skaita Sastādīti 8
miršanas reģistri par kara un pēckara gados mirušajiem, pamatojoties uz Reabilitācijas un
specdienestu lietu prokuratūras paziņojuma pamata.
Šajā laika periodā sastādīti tikai 20 laulību reģistri (2008. gadā- 49, 2007. gadā – 45,
2006. gadā – 46). 1 laulība noslēgta Valkas baznīcā, 4 - ar ārzemniekiem. 2009. gadā 1
gadījumā samazināts ar likumu noteiktais laulību vecums- 18 gadi, 2 gadījumos samazināts
likumā noteiktais 1 mēneša laulības izsludināšanas laiks.
48 reģistros izdarīta atzīme par laulības šķiršanu. Papildināti, anulēti vai laboti 294
reģistru ieraksti,

noformētas 4 vārda, uzvārda maiņas, izdota 131 atkārtota civilstāvokļa

reģistrācijas apliecība un 289 arhīva izziņas.
Iekasēta valsts nodeva 261 LVL apmērā.
2.2.8. Dzīvesvietas deklarēšanas daļa
Pārskata gadā Dzīvesvietas deklarēšanas daļā dzīvesvietu deklarējušas 303 personas,
deklarēto skaitā 32 jaundzimušie. Divām personām dzīvesvieta deklarēta Valkas Sociālās
aprūpes namā. Personām sniegta juridiskā palīdzība deklarēšanās jautājumos. Deklarējamām
personām pārbaudīta personu identitāte pēc personu apliecinošiem dokumentiem. Pārbaudītas
visu deklarējamo personu sniegtās ziņas pēc Iedzīvotāju reģistra. Ik mēnesi likumdošanā
paredzētajā kārtībā tika sagatavotas ziņas par deklarētajām personām un tās iesniegtas PMLP.
Atbilstoši pieprasījumiem tika sagatavotas un sniegtas ziņas domes pakļautībā esošajām
struktūrvienībām, tiesai un PMLP. Saņemti izskatīšanai 34 iesniegumi deklarētas dzīvesvietas
anulēšanai no Valkas novada domes un SIA “Valkas Namsaimnieks”. Visi saņemtie
iesniegumi ir izskatīti Dzīvesvietas deklarēšanas nodaļā, sagatavoti uz tiem nepiciešamie
dokumenti. Atbilstoši likumdošanai pēc iesniegumu saņemšanas tika veiktas pārbaudes par
deklarētās dzīves vietas anulēšanu, nosūtītas ierakstītas vēstules, veiktas pārbaudes, atsevišķos
gadījumos piesaistot pašvaldības policijas darbiniekus. Sagatavoti un iesniegti Valkas novada
domei lēmuma projekti par dzīvesvietas anulēšanu. Pēc personu pieprasījumiem izsniegtas
204 izziņas, par maksas pakalpojumiem iekasēti LVL 212, iekasēta valsts nodeva par
dzīvesvietas deklarēšanu LVL 240.
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Pārskats par iedzīvotāju skaita izmaiņām pēdējos trijos gados pašvaldībās kopā ,kas veido
Valkas novadu .
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2.2. att. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Valkas novadā 2007.-2009.gadā.
Kā redzams 2.2. attēlā Valkas novadu veidojošās pašvaldībās kopumā pēdējo gadu laikā
pastāvīgi samazinās iedzīvotāju skaits. Salīdzinot ar 2008.gadu, tas samazinājies par 165
iedzīvotājiem, bet ar 2007.gadu par 293 iedzīvotājiem.
2.2.9. Sociālais dienests
Valkas novada sociālais dienests tika izveidots un apstiprināts nolikums 2009.gada
27.augustā . Pamati sociālā dienesta darbībai tika ielikti Valkas pilsētas sociālā dienesta
darbības organizēšanā, jo dienests strādāja atbilstoši saistošajiem noteikumiem un sniedza
vispusīgus sociālos pakalpojumus.
Sociālajiem darbiniekiem 2009.gads bija īsts ugunskristību gads , jo strauji mainoties
situācijai valstī , daudzi cilvēki pirmoreiz dzīvē saskārās ar sociālajām problēmām un bija
spiesti iet uz pašvaldību , lai tiktos ar sociālo darbinieku un kopīgi meklētu risinājumu .
Salīdzinoši ar 2008 . gadu

apmeklētāju skaits trīskāršojās. Straujais

dzīves līmeņa

pazeminājums lielai sabiedrības daļai sakrita ar teritoriālo reformu valstī, kad no 1. jūlija
novada ietvaros

būtiski izmainījās pašvaldību darbs . Sākām mācīties strādāt un domāt

vienoti . Izveidojās sociālais dienests, darbu uzsāka 2 jauni sociālie darbinieki . Atbilstoši
likumdošanai no jauna bija jāizstrādā un jāiesniedz domei apstiprināšanai pieci nolikumi un
septiņi saistošie noteikumi , kas nosaka sociālo darbinieku , sociālo aprūpes iestāžu darbības
noteikumus un personu iespējas tiesības saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību .
Līdz 2010.gada sākumam pabalstus un pakalpojumus piešķīrām pēc iepriekš apstiprinātiem
Valkas pilsētas un novada pagastu saistošajiem noteikumiem, bet pamazām notika pāreja
atbilstoši likumdošanai uz vienotiem saistošajiem noteikumiem.
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2009.gadā sociālajiem pakalpojumiem un sociālajai palīdzībai tika izmantoti Ls
233086 , tai skaitā sociālajai palīdzībai Ls 123279 . Bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs tika
izlietoti Ls 31361, mājas aprūpei 90 personām tika izlietoti Ls 19723 , par 33 personām, kas
atrodas pansionātos un bērnu namos , pašvaldība atmaksāja savstarpējos norēķinos Ls 30440.
Sociālajā dienestā griezās 369 ģimenes , kuru situācija tika izvērtēta un kā rezultātā palīdzība
tika sniegta Ls 85664 apjomā.

Atbalsta pasākumi; 200;
0%

Dzīvokļa pabalsti
natūrā; 9986; 7%

Dzīvokļa pabalsti
naudā; 3020; 2%

Sociālie pabalsti naudā;
42826; 33%

GMI natūrā; 45; 0%

Sociālā palīdzība natūrā;
17545; 13%
Pārējie maksājumi
natūrā un
kompensācijas; 34426;
25%

GMI naudā; 27589;
20%

2.3. att. Sociāliem pabalstiem izlietoto līdzekļu sadalījums Valkas novadā 2009.gadā,LVL;%

Kā redzams 2.3.attēlā visvairāk izlietots pabalstiem naudā (33%) un GMI naudā (20%),
kā arī pārējie maksājumi natūrā un kompensācijas (25%).
Decembrī personas, kuras bija garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņēmēji un
trūcīgās ģimenes ar bērniem sāka saņemt Latvenergo dāvinātās „Elektrības norēķinu kartes 500 kwh ,

Ls 37.15 vērtībā . Turpināja darboties Zupas virtuve Valkā , kuru jau ilggadīgi

ziedojumu veidā atbalsta

draugi no Bostonas . Kā izmēģinājums sadarbībā ar NVO un

biedrību „Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „ 3 mēnešus darbojās dienas centrs , kura
darbība guva iedzīvotāju atzinību un parādīja tā nepieciešamību.

Sociālais dienests ir

iesaistījies Vidzemes plānošanas reģiona projekta „Alternatīvo sociālo pakalpojumu ieviešana
Vidzemē” izstrādes programmā .
2.2.10. Sociālās aprūpes nams un Nakts patversme
2009.gadā sociālās aprūpes namā dzīvoja 28 iemītnieki, tajā skaitā 7 cilvēki uz pilnu
aprūpi. Sociālā nama pakalpojumus izmantoja ne tikai Valkas pašvaldības iedzīvotāji, bet arī
Valkas pagasts un Zvārtavas pagasts.
30

Valkas novada pašvaldības 2009.gada publiskais pārskats

Nakts patversmē ziemas periodā uzturējās 16 klienti.
Sociālā aprūpes namā strādāja 9 darbinieki, divi no tiem uz 0.5 slodzi. Nakts patversmē 3
Viena darbiniece ir ieguvusi profesionālās pilnveides izglītību sociālajā

darbinieki.
aprūpē.

Sociālās aprūpes namā rasta iespēja iziet aprūpētāja kvalifikācijas praksi

vienam cilvēkam

no mācību centra „Buts”. Nodrošināta darba vieta vienam cilvēkam NVA projekta ietvaros –
LVL 100 .
2009.gadā kopējās budžeta izmaksas sastādīja LVL 53948 .

Kopējie ieņēmumi sastāda

LVL 22484 , t.sk. uzturēšanās maksas Sociālās aprūpes namā un veļas mazgāšana. Ir sniegti
dušas pakalpojumi pilsētas iedzīvotājiem ar sociālā dienesta atļaujām, kuri dzīvo privātmājās
un dzīvokļos bez labierīcībām.
Izstrādāts nolikums un saistošie noteikumi sociālajiem un dienesta dzīvokļiem 3.stāvā.
Pārstrādāts Sociālās aprūpes nama un Nakts patversmes nolikumi, sakarā ar novada izveidi.
Sociālā aprūpes nama iemītnieki kopīgi svin Ziemassvētkus, tiek organizēti koncerti uz
citiem nozīmīgiem svētkiem, atzīmētas iemītnieku jubilejas. Vienreiz gadā iemītniekiem tiek
organizēta ekskursija pa Latviju.
2.2.11. Bāriņtiesa
Pēc administratīvi teritoriālās reformas Valkas novada bāriņtiesa uzsāka darbu 2009.
gada 1. oktobrī. Valkas novada bāriņtiesa pārņēma Valkas pilsētas, Valkas pagasta, Vijciema
pagasta, Zvārtavas pagasta, Ērģemes pagasta, Kārķu pagasta bāriņtiesu lietas, jo Valkas novada
bāriņtiesas darbības teritorija ir Valkas novada administratīvā teritorija. Valkas novada
bāriņtiesa no bijušajām iepriekšminētajām bāriņtiesām pārņēma 1840 lietas. Līdz ar to uzsākot
darbu novada bāriņtiesa veica samērā lielu darbu ar lietu pieņemšanu- nodošanu, kā arī
izveidojot jaunu lietu reģistru.
Atbilstoši bāriņtiesas kompetencei, 2009. gadā izskatīti:


58 juridisko un fizisko personu iesniegumi, (bez pagastu bāriņtiesu
iesniegumiem )



pieņemti 175 lēmumi,



sagatavoti 2 prasības pieteikumi iesniegšanai tiesā,



vairākkārt pārstāvētas bērnu intereses rajona tiesās un sniegti atzinumi
tiesai.

2009. gadā bāriņtiesas pārraudzībā bija 122 lietas.
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2009. gadā Valkas novadā bija 47 bez vecāku gādības palikuši bērni, kuru aprūpi un
audzināšanu vecāku vietā nodrošināja ārpusģimenes aprūpē, tajā skaitā:


audžuģimenē- 3 bērniem,



aizbildņu ģimenēs- 31 bērniem,



ārpusģimenes aprūpes iestādēs- 13 bērniem.

Pārskata gadā bāriņtiesa pieņēmusi lēmumus par ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanu
14 bērniem, tajā skaitā, aizbildņu ģimenēs ievietoti 2, audžu ģimenē 2 bērni un bērnu aprūpes
iestādē 10 bērni.
Pēc aprūpes tiesību atjaunošanas vecākiem, ģimenē atgriezies 1 bērns. Septiņos
gadījumos, sakarā ar ilgstošu vecāku bezrūpību, bāriņtiesa tiesā iesniegusi prasības
pieteikumus par aizgādības tiesību atņemšanu, visas prasības apmierinātas, aizgādības tiesības
bezatbildīgajiem vecākiem atņemtas.
Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam, pēc informācijas par
iespējamo vardarbību ģimenē pret bērniem, sniegta informācija krimināllietas uzsākšanai,
valsts policija (četros gadījumos ).
Pildot Bāriņtiesu likuma 21. pantā noteikto par bērnu mantisko interešu aizsardzību,
bāriņtiesa pieņēmusi 16 lēmumus, kas saistās ar mantojuma pieņemšanu nepilngadīgā vārdā,
bērnam piederošās mantas pārvaldīšanu, naudas noguldījumu izmantošanu.
Bērna personisko interešu aizsardzībai, aizstāvot bērna personiskās interese par valsts
sociālo pabalstu izmaksas pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina un izmaksu personai,
kura bērnu audzina pieņemti 5 lēmumi.
Bāriņtiesa, saskaņā ar tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu, ieceļ aizgādņus un
uzrauga aizgādņa rīcību aizgādņa pienākumu izpildē, norādīts Bāriņtiesu likumā. Sakarā ar
aizgādnības nodrošināšanu rīcībnespējīgām personām pieņemti 2 lēmumi. Bāriņtiesas
uzraudzībā 2009. gadā atradās 20 rīcībnespējīgas personas..
Aizgādībā esošās rīcībnespējīgās personas galvenokārt ir Valsts sociālā aprūpes centra
„Valka” klienti, kuru radinieki, dažādu objektīvu iemeslu dēļ, no aizgādņa pienākumiem
atteikušies. Ilgstoši, vairākus gadus, nodrošināt aizgādnību pār rīcībnespējīgajiem cilvēkiem
bāriņtiesai palīdz SAC „Valka” darbinieces, uzņemoties bez atlīdzības veicamos aizgādņa
pienākumus.
Pildot bāriņtiesas kompetencē noteiktos pienākumus, bāriņtiesas darbs saistījās ar
bērnu un citu rīcībnespējīgu personu personisko un mantisko interešu aizstāvību. Sarežģītāks
un atbildīgāks kļuvis bāriņtiesas darbs, stingrākas prasības izvirzītas gatavojot lietas
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izskatīšanai bāriņtiesas sēdēs un pieņemot bāriņtiesas lēmumus. Šajā sakarībā
nepieciešama sadarbība ar citām institūcijām, uzklausot speciālistu- psihologu, sociālo
darbinieku atzinumus. Palielinājusies dažādām institūcijām :


Uzturlīdzekļu garantijas fondam,



Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei,



pašvaldības Sociālajam dienestam,



Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai,



Bērnu un ģimenes lietu ministrijai

sniedzamā informācija par bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem. Kopumā nosūtīta
korespondence 295 juridiskām un fiziskām personām (no 2009. gada 1. oktobra līdz 2009.
gada 31. decembrim ).
Sagatavoti dokumenti un nosūtīti 14 pieprasījumi apliecību sociālo garantiju
nodrošināšanai.
Regulāri informēts Sociālais dienests par ģimenēm, kurām nepieciešama palīdzība
bērnu aprūpē un ģimenisko attiecību veidošanā ar bērniem. Pārskata gadā bāriņtiesa
informējusi Sociālo dienestu par 11 ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna
attīstība un audzināšana.
Līdz Valkas novada bāriņtiesas izveidošanai, kurā tika apvienotas Valkas pilsētas,
Valkas, Vijciema, Zvārtavas, Kārķu un Ērģemes pagastu bāriņtiesas katra bāriņtiesa pati veica
dokumentu apdari par laika periodu līdz 2009. gada oktobrim. Saņemot apstiprinātos lietu
aprakstus un vēsturiskās izziņas, Valkas novada bāriņtiesa noslēdza, saskaņojot ar Valmieras
zonālo arhīvu, katras bāriņtiesas arhīva fonda lietu.
Valkas novada bāriņtiesa atbilstoši Bāriņtiesu likumam Valkas novada pagastos veic arī
apliecinājumus un citus šajā likumā noteiktos uzdevumus. 2009. gadā bāriņtiesa ir veikusi 76
šādas darbības (no 2009. gada 1. oktobra līdz 2009. gada 31.decembrim ).
2.2.12. Komunālā saimniecība
Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa
Nozīmīgākie darbi ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas jomā Valkas
pilsētā,2009.gadā:


2009.gadā likvidētas 22 ūdensvada un 2 kanalizācijas trašu avārijas;



Uzstādīti 16 ūdens patēriņa skaitītāji dzīvojamo māju ievados;



Veikta uz pilsētas ielām aku vāku un aku remonts 12 reizes;



Izbūvēta lietus kanalizācijas trases posms Beverīnas ielā;
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Izbūvēta lietus kanalizācijas noteka Kūru –Semināra ielu krustojumā;



Mainījusies nodaļas kantora atrašanās vieta, tagad Rūjienas 3e;



Mainītas un remontētas ūdensvada un kanalizācijas caurules dzīvojamās mājās 34
gadījumos;



Valkas pagastā veikta ūdensvada avāriju likvidēšana 2 gadījumi;



Joprojām sniedzam ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu dzīvokļos;



Izvedam sadzīves notek ūdeņus, arī novada robežās;



Likvidētas un tamponētas artēziskās akas 6gabalas;



Pieņemta ekspluatācijā ūdens atdzelžotavas stacija.

Siltumapgādes nodaļa
Pašlaik Valkas pilsētā darbojas 5 katlu mājas un visas pamatā tiek kurinātas ar malku
un šķeldu. Katlu mājās Raiņa ielā un Stendera ielā apsaimnieko SIA “Valkas Bioenergo
kompānija”, tā ir uzņēmējsabiedrība, kuras īpašnieki ir Valkas novada dome (pieder 25%
statūtkapitāla) un Nīderlandes kompānija SIA “Host energo”. Valkas pilsētas domes
Siltumapgādes iecirknis apsaimnieko Rūjienas ielas, Domes bulvāra un Puškina ielas 10
katlumājas.
Valkas pilsētas Siltumapgādes nodaļas galvenais uzdevums ir nodrošināt pilsētas
iedzīvotājus, iestādes un uzņēmumus ar siltumenerģiju un karsto ūdeni.
Papildus pamatpienākumiem – siltumapgādes nodrošināšanai, nodaļa veikusi pilsētas
infrastruktūras sakārtošanas darbus:
 Rūjienas ielas katlu mājā ir uzstādīts dūmsūknis ( LVL 5000,00) ar frekvences pārveidotāju.
Iegūtais efekts – nodrošināta stabila apkure, samazināts elektroenerģijas patēriņš;
 Rūjienas 5 katlu mājā – siltumskaitītāja iegāde un montāžas darbi – LVL 4824.58,
 Ir izstrādāts projekts siltumtrases savienojumam starp Raiņa un Rūjienas ielas katlu mājām;
 Raiņa 28 sportahalle – karstā ūdens siltummaiņa iegāde un montāžas darbi – LVL 2518.88;
 Veikts apkures un karstā ūdens sistēmas remonts 40 daudzdzīvokļu mājās – LVL 21078.78;
 Merķeļa ielā 13

– noslēgarmatūras nomaiņa apkurei un kārstam ūdenim, balansēšanas

krānu uzstādīšana stāvvados, radiatoru un apkures sistēmas skalošana, izolācijas darbi – LVL
3317.69;
 Vairākos citos objektos veikti katlu māju un katlu remonti, apkopes un siltumtrašu izolācijas
darbi.
Teritorijas apsaimniekošanas nodaļa
Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa ir Valkas novada domes administrācijas
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nodaļa, kas aptver šādas nozares un pilsētas apsaimniekošanas veidus:


pilsētas ielu apsaimniekošana (sniega tīrīšana un kaisīšana ziemas periodā, bedrīšu

labošana, smilts novākšana no ielām, greiderēšana, ceļa zīmju uzstādīšana u.c. darbi);


ietvju, laukumu un zaļās zonas apsaimniekošana (zālāju pļaušana, grābšana, lapu
grābšana rudenī, sniega tīrīšana no ietvēm un ietvju kaisīšana, atkritumu savākšana,
aizvešana u.c.)



dekoratīvo stādījumu veidošana un kopšana, koku un krūmu zāģēšana un stādīšana;



Zāģezera pludmales un citu atpūtas vietu apsaimniekošana;



transporta pakalpojumi;



pilsētas kapsētu apsaimniekošana;



pilsētas sabiedriskās tualetes uzturēšana;



bērnu rotaļu laukuma un skeitparka apsaimniekošana;



dzīvnieku patversmes uzturēšana, klaiņojošo dzīvnieku izķeršana novada teritorijā, kā
arī Smiltenes un Strenču novadā;



pilsētas ielu apgaismojuma līniju apsaimniekošana;



atkritumu saimniecība;



kompostēšanas laukuma apsaimniekošana;



pilsētas mežu apsaimniekošana.
Teritorijas apsaimniekošanas nodaļā nodarbināti 33 pamatstrādnieki. Nodaļā tiek

nodarbināti bezdarbnieki no Nodarbinātības valsts aģentūras. Strādnieku skaits palielinās līdz
70-80 cilvēkiem. Nodaļas pārvaldi nodrošina 3 cilvēki – nodaļas vadītājs, darbu vadītājs,
speciālists.
Pilsētas ielu un teritoriju apsaimniekošana.
Pilsētas teritoriju sakopšanas darbos piedalās 14 patstāvīgie strādnieki, kā arī
bezdarbnieki no Nodarbinātības valsts aģentūras.
Vasaras sezonā Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa nodrošina zālāju pļaušanu
pilsētas teritorijās. Zālāju pļaušanai izmanto divus raiderus un divus trimmerus. Lielo zālāju un
grāvmalu pļaušanai izmanto traktoru MTZ – 82 ar uzkarināmo rotējošo pļaujmašīnu.
Ziemas sezonā pilsētas ielas, laukumus un trotuārus tīra ar sniega tīrīšanas tehniku. Pēc
sniega notīrīšanas braucamo daļu un trotuārus nokaisa ar smilts-sāls maisījumu.
Agri pavasarī veic liepu un krūmu vainagu formēšanu. Dzīvžogus apgriež divas reizes
vasaras periodā. Miera periodā tiek nozāģēti vecie, bojātie koki un krūmi, izzāģēti bojātie zari.
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Pavasarī veido dekoratīvo krūmu un puķu stādījumus, kurus regulāri mēslo, laista un ravē visu
veģetācijas periodu.
Rudenī un pavasarī tiek grābtas lapas, kuras tiek aizvestas uz kompostēšanas laukumu
“Nagliņās”.
Teritorijas sakopšanai pavasarī (atkritumu vākšana, lapu grābšana) tiek organizē talka, kurā
iesaistās pilsētā esošās iestādes, skolas un privātpersonas.
Visu gadu tiek vākti atkritumi pilsētas teritorijā. Tie tiek nodoti ZAAO.
Vasaras sezonā masu pasākumu teritoriju sakopšanai rīko talkas.
Transporta pakalpojumi
Nodaļā ir transporta brigāde, kura apkalpo arī pārējās domes struktūras un sniedz
pakalpojumus uz ārpusi. Nodaļā strādā 2 ekskavatora vadītāji, 2 traktora-automašīnas vadītāji,
1 autoceltņa vadītājs, 1 kravas automašīnas vadītājs un 1 atslēdznieks-metinātājs. Nodaļā darbu
nodrošina 13 traktori, tajā skaitā 2 ekskavatori, kā arī 1 greiders, 2 kravas automašīnas, 1
hidropacēlājs, 2 specmašīnas, 1 autoceltnis, 4 traktoru piekabes, 1 cisternas piekabe un 3
vieglās automašīnas. Ziemā tehniku izmanto sniega tīrīšanai, ielu kaisīšanai, šķeldas stumšanai
katlu mājās, zaru un malkas vešanai. Pavasarī un vasarā pārsvarā to izmanto atkritumu
savākšanai un aizvešanai, zāles pļaušanai un aizvešanai, ielu labošanai. Rudenī- lapu
aizvešanai.
Kapsētu apsaimniekošana
Nodaļa apsaimnieko divas pilsētas pārziņā esošās kapsētas - Cimzes kapus un Meža
kapus. Katrā kapsētā ir kapu pārvaldnieks. Katru gadu augusta pirmajā svētdienā notiek
kapusvētki jeb mirušo atceres diena.
Sabiedriskā tualete
Sabiedriskā tualete ir atvērta 5 dienas nedēļā, brīvdiena – svētdiena un pirmdiena. Šajās
dienās ir pieejama pārvietojamā tualete. Sabiedriskājā tualetē strādā viena apkalpotāja.
Bērnu rotaļu laukums un skeitparks.
Bērnu rotaļu laukums ir bērnu atpūtas un rotaļu vieta. Laukums ir labiekārtots ar
dažādām spēļu iekārtām un smilšu kastēm. Laukumu apmeklē gan bērnudārzu bērni, gan
individuāli bērni līdz 14 gadu vecumam. Skeitparks ir aprīkots ar 3 rampām. Kārtību laukumā
uzrauga dežurants. Laukums ir atvērts sezonā no aprīļa līdz novembrim katru dienu.
Dzīvnieku patversme
Dzīvnieku patversme domes pārziņā darbojas 7,5 gadus. Patversmi uzrauga un
apsaimnieko vetārsta palīgs. Patversme paredzēta galvenokārt klaiņojošo suņu un kaķu
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izmitināšanai. Dzīvniekus patversmē uztur 14 dienas, šajā laikā dzīvnieku īpašnieki tos var
izpirkt. Dzīvniekus kuri netiek izpirkti - eitanizē.
Pilsētas apgaismojums
Nodaļa veic pilsētas ielu apgaismojuma līniju apsaimniekošanu. Veicamajos darbos
ietilpst elektrolīniju, apgaismojuma armatūru remonts, apgaismojuma lampu nomaiņa un
nepieciešamības gadījumos jaunu apgaismes kabeļu ieguldīšana zemē un pieslēgšana tīklam.
Katra mēneša 1. datumā tiek apsekoti visi pilsētas elektrības uzskaites skaitītāji un uzņemti
patērētās elektroenerģijas rādījumi dienas un nakts režīmā. Rādījumi tiek nodoti AS
„Latvenergo”. Darbus veic divi sertificēti elektriķi, kuri nodaļā strādā uz 0.25 slodzi.
Teritorijas

apsaimniekošanas

nodaļa

rūpējas

arī

par

pilsētas

Ziemassvētku

noformējumu pilsētas ielās un trīs 3 ziemassvētku egļu rotāšanu.
Atkritumu saimniecība
Atkritumu saimniecība ietver sadzīves atkritumus, šķirotos atkritumus un zaļos
atkritumus, to savākšanu un konteineru iztukšošanu. Par sadzīves atkritumu, šķiroto atkritumu
un lielgabarīta atkritumu konteineru izvešanu pilsētas domei ir noslēgts līgums ar
Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizāciju (ZAAO).
Ir izveidots šķiroto atkritumu laukums „Austrās”, kur konteineros var likt papīru,
kartonu, stikla pudeles, plastmasas pudeles, logu stiklu, plēves u.c. Šeit var novietot arī
lielgabarīta atkritumus, riepas un elektropreces – ledusskapjus, veļas mašīnas, televizorus,
dīvānus, skapjus u.c. Sadzīves atkritumus šķiroto atkritumu laukumā nepieņem. Konteinerus
gan šķiroto atkritumu laukumā, gan sadzīves atkritumu konteinerus pilsētā un “Nagliņās” izved
pēc pieteikuma.
Zaļie atkritumi tiek savākti un aizvesti

uz kompostēšanas laukumu „Nagliņās”.

Kompostēšanās laukumā zaļos atkritumus (lapas, zāle) sajauc ar dūņām no attīrīšanas iekārtām.
Zaļo masu un dūņas sezonā vairākas reizes samaisa un pēc 3 gadiem komposta materiāls ir
gatavs. To var izmantot puķu stādīšanai, zālāju atjaunošanai pilsētā.
Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa 2009.gadā ir veikusi vēl šādus darbus:
- Veikti vairākkārtēji reidi pa uzņēmumiem, firmām, iestādēm un privātmājām par
sadzīves atkritumu līgumu noslēgšanu ar ZAAO. Veikti reidi par suņu turēšanas
noteikumu ievērošanu pilsētā un teritoriju nesakopšanu;
- Nodaļas darbinieki un tehnikas vienības piedalījās vairākās organizētās talkās: pilsētas
sakopšanas talkā aprīļa mēnesī, Hipotēku un zemes bankas rīkotā talkā; talkā par
sakoptu un tīru Latviju oktobrī;
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- Ierīkoti jauni apstādījumi pie autoostas, skvērā Rīgas-Raiņa ielas krustojumā, Beverīnas
ielā 3, Rīgas ielā 3 pie robežas, rekonstruēti apstādījumi Rīgas ielā pie Unibankas;
- Uzliktas plātnītes Raiņa ielas 18 pagalmā, Cimzes kapos pie kapličas, Rūjienas ielā
ietvei uz sociālo dienestu, Rūjienas ielā pie tilta;
- Nomainītas bojātās ceļa apmales Tālavas un Rūjienas ielās;
- Labots ietves segums Beverīnas un Ausekļa ielās;
- Veikti metināšanas darbi logu restām Tēraudskolā;
- Izvietoti 7 jauni konteineri smilts-sāls maisījumam ziemas periodam;
- Izgatavotas un uzstādītas jaunas atkritumu urnas pludmalē pie Zāģezera-5 gab., estrādē5 gab., pludmalē pie Pedeles upes Ausekļa ielā -2 gab.;
- Veikta pie Zāģezera avotiņa apkārtnes sakopšana, betona plāksnīšu uzlikšana;
- Nokrāsoti stabiņi pie dzelzceļa pārbrauktuvēm Rīgas ielā un Vienības gatvē;
- Iegādāts jauns motorzāģis Dolmar par – LVL 214.05
- Iegādāts jauns lapu pūtējs Husquarna par – LVL 363.64
- Uzstādīts 1 lielais konteineris EKO laukumā „Austras” riepām;
- Pēc projekta IAVV “Valgas-Valkas atraktivitātes uzlabošana”pilsētā uzstādīti

21

ielu nosaukumu un objektu norāžu stabs, 4 ielu nosaukuma plāksnes un 2 servisa zīmes.
Pedeles upes rekreācijas zonā uzstādītas 5 aizlieguma un rīkojuma zīmes, 4
informatīvās plāksnes;
- Nodaļa apsaimniekošanā pieņēmusi Pedeles upes rekreācijas zonu-LVL 83081.44;
- Nodaļa apsaimniekošanā pieņēmusi Sēlijas ielas slūžas – LVL 18238.44 un tilta
segumu – LVL 11876.64;
- No septembra mēneša nodaļa iesaistījās Eiropas Sociālā fonda projektā “Darba
praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un
uzturēšanai”;
- izķerti 212 klaiņojošie kaķi un 49 suņi;
- adoptēts 31 kaķis un 28 suņi;
- savākti nobraukti 24 kaķi, 3 suņi, 8 stirnas, 6 eži, 32 baloži, 9 lapsas;
- atsavinātas 6 kazas.
2.2.13. Iekšējā audita darbības rezultāti
Iekšējā audita darbības mērķis ir sistemātiski pārbaudīt un novērtēt Valkas pilsētas
domes un tās pakļautībā esošo iestāžu un struktūrvienību iekšējās kontroles sistēmas kvalitāti
un efektivitāti un sniegt ieteikumus šīs sistēmas pilnveidošanai.
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Iekšējais audits Valkas pilsētas domē darbojās līdz 2009.gada 1.jūlijam. Valkas novada domē
no 2009.gada 1.decembra .
Pamatojoties uz 2009.gada iekšējā audita darba plānu tika veiktas 12 pārbaudes Valkas
pilsētas domes iestādēs un struktūrvienībās, ar mērķi pārliecināties par domes struktūrvienību
darbības atbilstību noteiktajiem mērķiem un efektīvu finanšu līdzekļu izlietojumu un
saimniecisko procesu dokumentālās pārbaudes. Ir veiktas pārbaudes par iekšējo un ārējo
normatīvo dokumentu prasību ievērošanu. Par pārbaudēs konstatētajiem pārkāpumiem un
neprecizitātēm dokumentu noformēšanā, atbildīgajām personām ir aizrādīts, un pārbaužu akti
un iekšējā audita speciālista priekšlikumi ir izskatīti Valkas pilsētas domes finansu komiteju un
domes sēdēs. Pieņemti attiecīgi domes sēžu lēmumi par trūkumu novēršanu.
Iekšējais audits piedalījās Valkas novada domes struktūru reorganizācijā un strukturālo
reformu

veikšanā.

2009.gada

jūnijā

iekšējā

audita

speciālists

piedalījās

pusgada

inventarizācijas, lai gūtu pārliecību, ka jaunizveidotā novada līdzekļi un materiālās vērtības
atbilst grāmatvedības uzskaites datiem. No 2009.gada jūlija līdz decembrim Valkas novada
domē iekšējā audita speciālista vieta ir vakanta. 2009.gada decembrī tika pieņemts Iekšējā
audita speciālists Valkas novada domē. Izstrādāts iekšējā audita 2010.gada darba plāns. Tā
galvenais mērķis ir Valkas novada budžeta līdzekļu izlietošanas pārbaudes, dokumentu
noformēšana atbilstoši LR MK noteikumiem, kā arī likumu un citu normatīvo aktu ievērošana
nodaļu un struktūrvienību ikdienas darbā.
2.2.14. Sabiedriskā kārtība un drošība
Pašvaldības policijas paveiktais 2009.gadā:
1. Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu neievērošanu nosūtīti 200 brīdinājumi.
Nosūtīts 1 brīdinājums un 7 personas uzaicinātas uz pārrunām par lielgabarīta atkritumu
mešanu pilsētas konteinerā. Par līguma nenoslēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju uz
pārrunām tika uzaicinātas 53 personas.
2. Par LR likuma „Par Latvijas valsts karogu” 2.panta 5.punkta neievērošanu nosūtīti 98
brīdinājumi, uz pārrunām tika uzaicinātas 10 personas.
3. Par suņu un kaķu turēšanas noteikumu neievērošanu nosūtīti 8 rakstiski brīdinājumi, 4
personas brīdinātas mutiski. Pēc brīdinājumu izteikšanas jaunas sūdzības nav saņemtas.
4. Par īpašniekiem piederošo un piegulošo teritoriju nesakopšana – neievērošanu, nosūtīti
16 brīdinājumi, 18 personas uzaicinātas uz pārrunām.
5. Par transportlīdzekļu ilgstošu atstāšanu, neļaujot notīrīt ielas no sniega, tika nosūtīti 12
brīdinājumi, 2 personas tika uzaicinātas uz pārrunām.
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6. Par sabiedrībai paredzētās informācijas sniegšanas noteikumu pārkāpšanu nosūtīti 4
brīdinājumi, jauni pārkāpumi nav konstatēti.

3. Budžeta informācija
3.1. Valkas novada pašvaldības budžets
Valkas novada pašvaldības 2009.gada pamatbudžets tika apstiprināts Valkas novada
domes sēdē 2009.gada 24.septembrī (prot. Nr.7.§1. ) Noteikumi Nr.5 “Par Valkas novada
pašvaldības 2009.gada pamatbudžetu”, 2009.gada speciālais budžets tika apstiprināts
2009.gada 24.septembrī – saistošie noteikumi Nr.6 “Par Valkas novada pašvaldības 2009.gada
speciālo budžetu ” (prot. Nr.7§2.)
Valkas novada pašvaldības 2009.gada budžetā
Saistošie noteikumi Nr. „Grozījumi

pēdējie grozījumi veikti 29.aprīlī,

2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.5

„Valkas pilsētas pašvaldības 2009.gada pamatbudžets” , saistošie noteikumi Nr. „Grozījumi
2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par Valkas novada pašvaldības
2009.gada speciālo budžetu”.
3.1.1. Pamatbudžeta ieņēmumi
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas
pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, kā arī transferti no
citiem budžetiem.
3.1. tabula
Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumi 2008.-2010.gadam, LVL
Pamatbudžeta ieņēmumi

2008.gads

2009.gads

2010.gads

Nodokļu ieņēmumi : t.sk.

3035006

2183906

2228731

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

2861457

2012717

2022407

Nekustāmā īpašuma nodoklis

164545

169089

206324

9004

2100

0

416414

240272

124581

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības

8962

5156

2000

Valsts un pašvaldības nodevas

3349

3869

2615

Sodi un sankcijas

5052

4329

2400

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

317587

187081

74066

Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas

81464

39837

43500

Azartspēļu nodoklis
Nenodokļa ieņēmumi: t.sk.
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Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem

1327941

1246903

1126288

Ārvalstu finanšu palīdzība

352066

182926

0

Transferti kopā: t.sk.

2767421

2266575

2309890

Valsts budžeta transferti

1433394

1254915

2223335

Valsts budžeta dotācija

544218

199741

139290

Mērķdotācijas pašvaldībām

12910

237947

1011905

0

155256

0

Dotācija no PFIF

356706

274306

663166

Pārējie uzturēšanas izdevumu transferti

119560

88229

185662

Kapitālo izdevumu transferti

400000

81003

0

0

218433

223312

1334027

1011660

86555

0

1692

0

71483

34692

38590

15686

15535

44465

38514

20974

3500

1207444

938767

0

7898848

6120582

5789490

tajā skaitā :

Uzturēšanas izdevumu transferti
ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai

Transferti Eiropas Savienības struktūrfondu
finansēto projektu īstenošanai
Pašvaldību budžetu transferti
tajā skaitā:
Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta veida
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Ieņēmumi sociālās funkcijas nodrošināšanai
Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām
Ieņēmumi no rajona padomēm

Kopā

Nodokļu ieņēmumi samazinājušies par 28,0%, tas ir par LVL 851100. Lielākais
samazinājums iedzīvotāju ienākuma nodoklim LVL 848740. Tas izskaidrojams ar darba algas
samazinājumu valstī 2009.gadā.
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7898848
8000000

6120582
5789490

7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

2008.gads

2009.gads

2010.gads

3.1. att. Pamatbudžeta ieņēmumu izpilde 2008.-2009.g. un 2010.gada plāns (LVL)
Kā redzams 3.1. attēlā pamatbudžeta ieņēmumi samazinās. 2009.gadā Valkas novada
pašvaldības pamatbudžeta

ieņēmumi sastādīja 6 milj. 120 tūkst.latu, kas salīdzinot ar

iepriekšējo gadu samazinājušies par 22,5% , tas ir par 1 milj.778 tūkst.latu.
Nenodokļu ieņēmumi samazinājušies par 42,3 %, tas ir LVL 176142, jo iepriekšējā
gadā lielāki ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas.
Samazinājušies ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem par
LVL 81038,sakarā ar to, ka samazinājusies no iedzīvotājiem saņemtā maksa .Saņemta ārvalstu
finanšu palīdzība LVL 352066. Tas ir Eiropas Savienības līdzfinansējums Kohēzijas projekta
īstenošanai.
Saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība samazinājusies salīdzinot ar iepriekšējo gadu par
48.1 % vai LVL 169140.
2009.gadā sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu saņemta dotācija no Pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda LVL 356706, mērķdotācijas pašvaldībām pedagogu darba algām
un sociālam nodoklim LVL 237937. Uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu finanšu
palīdzības projektu īstenošanai saņemti LVL 155256, tajā skaitā īstenots projekts par darba
vietām bezdarbniekiem par LVL 48286, kā arī citi projekti. Kapitālo izdevumu transferti
samazinājušies par LVL 318997. 2009.gadā saņemti LVL 81003 Valkas pilsētas kultūras nama
renovācijai. Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai saņemts LVL
218433, tajā skaitā Lugažu un Sēļu ciema ūdenssaimniecības attīstībai LVL 105844, projektam
„Dabas zinātņu kabineta iekārtošana Valkas ģimnāzijā” LVL 29870, pirmsskolas izglītības
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iestādes „Pasaciņa „ renovācijai LVL 55726. Samazinājums arī dotācijai no valsts budžeta par
LVL 344477, sakarā ar to, ka samazināts finansējums pedagogu algām.
Pašvaldību budžetu transferti samazinājušies par LVL 332367. Lielākais samazinājums
ieņēmumiem no rajona padomēm par LVL 268677 un ieņēmumiem izglītības funkciju
nodrošināšanai par LVL 36791.

Nenodokļu
ieņēmumi 4%

Ārvalstu finanšu
palīdzība3%

Nodokļu ieņēmumi
36%

Saņemtie maksājumi
57%

3.2. att. Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2009.gadā,%

No attēla redzams, ka visvairāk ieņēmumus sastāda saņemtie maksājumi (57%) un
nodokļu ieņēmumi (36%). Nenodokļu ieņēmumi sastāda 4% un ārvalstu finanšu palīdzība 3%.
Nodokļu ieņēmumi ir viens no galvenajiem ieņēmumu avotiem – 2009.gadā saņemti
nodokļu ieņēmumi LVL 2183906, kas no kopējā budžeta sastāda 32%.

Nekustamā īpašuma
nodoklis 8%

Azartspēļu nodoklis
0%

Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis 92%

3.3. att. Valkas novada domes pamatbudžeta nodokļa ieņēmumu struktūra 2009.gadā,%

No attēla redzams, ka novadā no nodokļu ieņēmumiem visvairāk ir iedzīvotāju
ienākuma nodoklis (92%), nekustamā īpašuma nodoklis (8%).
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Nozīmīgu ieņēmumu daļu Valkas novada pamatbudžetā veido ieņēmumi no budžeta
iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem , kas 2009.gadā sastāda 20,37% no kopējiem
budžeta ieņēmumiem, kuri veidojas no iedzīvotāju īres maksas, maksas par komunālajiem
pakalpojumiem (apkure, ūdens, kanalizācija), nomas maksām. Salīdzinot 2009.gadu ar
2008.gadu

ieņēmumi samazinājušies par 6,1% , kas izskaidrojams ar iedzīvotāju zemo

maksātspēju, kas rada būtiskus zaudējumus domes budžetā.
Laika posmā no 2009.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam Valkas pilsētas dome un no
2009.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim - tās saistību un tiesību pārņēmēja Valkas novada dome
ir veikusi sekojošu darbu ar debitoriem – parādniekiem par domes sniegtajiem pakalpojumiem
(īre, apsaimniekošanas maksa, pamatpakalpojumi):
1. Valkas rajona tiesā iesniegti 13 prasību pieteikumi, tajā skaitā;
1.1. par parāda piedziņu – 2
1.2. par parāda piedziņu un izlikšanu no dzīvokļa - 11.
1.3. tiesas spriedums stājies spēkā 11 lietās, kopējā Valkas pilsētas/novada domei
piespriestā summa ir LVL 12466; no tām 9 lietas nodotas zvērinātam tiesu
izpildītājam.
2. Valkas rajona tiesā iesniegti 23 pieteikumi par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma
kārtībā par kopējo summu LVL 12569 no kuriem tālāk zvērinātam tiesu izpildītājam
nodotas 10 lietas par kopējo summu LVL 6455.
Ar 2009.gada 30.marta Valkas pilsētas domes lēmumu (protokols Nr.4) 2009.gada 2.aprīlī sāka
darboties domes izveidotā pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Valkas
Namsaimnieks”, kura funkcijās ietilpst arī komunālo un citu maksājumu iekasēšana un parādu
piedziņa. Līdz ar to īres parādu lietas pārņēma „Valkas Namsaimnieks”, bet dome turpināja
tiesvedību domes iesāktajās lietās, tāpēc iepriekš norādītie dati varētu būt neprecīzi. Debitoruparādnieku skaitā ir vairāki, kuri parādu maksā labprātīgi pa daļām ilgstošā laika periodā, par
kuriem nav precīzas uzskaites.

Šaubīgiem debitoru parādiem ir izveidoti uzkrājumi atbilstoši

nolikuma „Par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju Valkas novada domē, tās pakļautībā
esošajās iestādēs un struktūrvienībās” prasībām.
Trešais lielākais pamatbudžeta ienākumu daļas avots 2009.gadā maksājumi no valsts
budžeta iestādēm , kas kopumā pārskata gadā sastādīja 20,5% no kopējiem ienākumiem.
Maksājumi no valsts budžeta ietver: dotācijas, mērķdotācijas un valsts līdzfinansējumi ārvalstu
projektu realizācijai.
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3.1.2. Pamatbudžeta izdevumi
3.2. tabula
Valkas novada domes pamatbudžeta izdevumi, LVL
2009.gads

2010.gads

1231551

823745

812845

Aizsardzība

15201

6134

0

Sabiedriskā kārtība un drošība

60094

49721

41404

1455881

1292666

1513238

3627

990

0

2143386

1760594

24026

75607

15657

Atpūta , kultūra un reliģija

1482930

871489

722695

Izglītība

2637612

1981874

1986653

Sociālā aizsardzība

533025

405471

426822

Kopā

9587333

7268291

6972609

Pamatbudžeta izdevumi
Vispārējie valdības dienesti

Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Veselības aprūpe

2008.gads

1453295

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2009.gadā izdevumi samazinājušies par LVL 2319042.
Izpildvarai samazinājušies par LVL 407806, sakarā ar atalgojuma samazinājumu. Aizsardzībai
izdevumu samazinājums LVL 9067. Sabiedriskai kārtībai un drošībai izdevumi salīdzinot ar
2008.gadu samazinājušies par LVL 10373. Izdevumi pārējā ekonomiskajā darbībā
samazinājušies

par LVL 163215, tas ir saistīts ar dažādu projektu realizāciju. Vides

aizsardzībai izdevumi samazinājušies par LVL 2637. Samazinājušies izdevumi par 17.8 %
pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – LVL 382792, jo samazinājusies preču un
pamatlīdzekļu iegāde. Atpūtai , kultūrai un reliģijai izdevumi samazinājušās par 41.2% vai
LVL 611441, jo iepriekšējā gadā tika veikta kultūras nama renovācija un pabeigta šautuves
izbūve. Izdevumi izglītībai samazinājušies par LVL 655738.

2009.gadā tika samazināta

pedagogu darba samaksa . Sociālai aizsardzībai samazinājušies izdevumi par 23.9 % vai LVL
127554. Samazinājums šajos izdevumos, sakarā ar ieņēmumu daļas samazinājumu. Izdevumu
palielinājums ir veselības aprūpei par LVL 51581, sakarā ar Ērģemes feldšerpunkta remontu. .
Izdevumi par atlīdzību samazinājušies par LVL 530034, sakarā ar darba algas samazinājumu
2009.gadā. Citos izdevumu kodos samazinājums, sakarā ar to, ka samazinājušies budžeta
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ieņēmumi. Palielinājums nodokļu maksājumiem, procentu izdevumiem un sociāliem
pabalstiem. Procentu izdevumiem palielinājums, sakarā ar procentu nomaksu Valsts kasei .
Salīdzinot 2010.gada plānu ar 2009.gadu kopumā izdevumi samazinājušies par 4%.

Sociālie pabalsti
2%
Procentu
izdevumi 1%
Pamatkapitāla
veidošana 27%

Transferti 1%
Preces un
pakalpojumi 32%

Atlīdzība 38%

3.4. att. Pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas ,%

No 3.4. attēla redzams, ka visvairāk tiek tērēts atlīdzībai (38%), precēm un
pakalpojumiem (32%), pamatkapitāla veidošanai (27%), sociāliem pabalstiem (2%).
3.1.3. Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi
2009.gadā speciālā budžeta līdzekļu ieņēmumi palielinājušies 1,6 reizes, bet
izdevumi 1,4 reizes, tas ir izskaidrojams ar to , ka 2009.gadā sakarā ar teritoriālo reformu, tika
ieskaitīta mērķdotācija autoceļu fondam. Ceļu fonda līdzekļi izlietoti ceļu segumu uzlabošanai,
ceļmalu grāvju rakšanai un attīrīšanai un ikdienas uzturēšanas darbiem pilsētā un pagastos.
Nomainītas 5 caurtekas Valkas pagastā.
Dabas resursu nodoklis 2009.gadu salīdzinot ar 2008.gadu palielinājies par LVL 2759.
To izlieto vides sakārtošanā un uzturēšanā, pesticīdu iegādei latvāņu iznīdēšanai.

Pārējie ieņēmumi 1%

Dabas resursu
nodoklis 9%

Autoceļu fonds 90%

3.5. att. Speciālā budžeta ieņēmumi 2009.g. ,%

Kultūra 8%

Izpildvara 2%

Vides aizsardzība 11%

Pašvaldību teritoriju un mājokļu
apsaimnikošana 80%
3.6. att. Speciālā budžeta izdevumi 2009.g.,%
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Valkas novada domes ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi, LVL
Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi kopā:
t.sk
no juridiskām personām
no fiziskām personām
Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi kopā:
t.sk.
Vispārējie valdības dienesti
Brīvais laiks,sports,kultūra
Izglītība
Sociālā aizsardzība

2008.gads
17566

2009.gads
10416

15416
2139

9986
422

17584

10399

0
12811
2500
2273

7
6117
2345
1930

Pašvaldība 2009.gadā saņēmusi dāvinājumu naudā no juridiskām personām LVL 9986
un no fiziskām personām LVL 422 , atpūtas un sporta pasākumiem LVL 6000 , kultūras
pasākumiem LVL 117, izglītībai LVL 2345 un sociālās aizsardzības pakalpojumiem LVL 1930
LVL, tajā skaitā sociāliem pabalstiem LVL 1266.
Ziedojumi un dāvinājumi izlietoti paredzētajam mērķim. Salīdzinot 2009.gadu ar
2008.gadu, tie samazinājušies par 40%.
3.1.4. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
3.5. tabula
Valkas novada domes ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Uzņēmuma
Ieguldījums
nosaukums,
uz
Juridiskā adrese,
01.01.2009.
reģistrācijas Nr.
Valkas pilsētas tirgus
28000
Valka Rīgas iela 5a
reģ. Nr.44103011386
“Telekompānija
Valkas TV-5”SIA
Valka Raiņa 18-60
Reģ.Nr.410300946
„Valkas
namsaimnieks”SIA
Valka Rīgas iela 22
Reģ.Nr. 44103055060
“Vidzemes slimnīca”
SIA Valmiera ,
Jumaras iela 195
Reģ. Nr.40003258333
Valkas “ Bioenergo
kompānija”SIA Valka
,Rīgas iela 22

600

Palielinājums
(+)

Ieguldījuma
lielums uz
31.12.2009.

Līdzdalība %

-

28000

100

2948

2948

100

258659

258659

100

1394497

1394497

25

24400

25000

25
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Reģ.Nr.410302423
“Ziemeļvidzemes
atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija” SIA
Valmiera Rīgas iela
32 Reģ. Nr.410301550
KOPĀ PAVISAM:

58362

-

58362

5

89462

1678004

1767466

-

2009.gada beigās ilgtermiņa finanšu ieguldījumi radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā
veidoja LVL 289607. Tai skaitā veiktas sekojošas izmaiņas:


Pamatkapitāla palielināšana SIA „Valkas namsaimnieks” par LVL 258659 , kas
pašvaldībai veido 100% ietekmi kapitālsabiedrībā.



Pamatkapitāla palielināšana SIA „Valkas TV-5”par LVL 2948. No rajona padomes
saņemtas kapitāla daļas LVL 448.

Asociēto uzņēmumu pamatkapitālā

palielinājums par LVL 24400 SIA „Valkas

bioenergo kompānija” un līdzdalība 25%. Bez atlīdzības no rajona padomes saņemtas
kapitāla daļas LVL 1394497 SIA „Vidzemes slimnīca” pamatkapitālā , kas veido
līdzdalību 25,18%.
3.2. Valkas pilsētas pašvaldības kredītsaistības
Aizņēmumu sadalījums pa atmaksāšanas termiņiem
3.6.tabula

Kreditora
nosaukums
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Ziemeļu
investīciju
banka
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Ilgtermiņa
% par
Atmaksāšana
aizņēmumie
s termiņš
m
20.04.2011
3.3
20.04.2011
3.3
20.04.2011
4.97

Īstermiņa *

kopā

Summa

Summa

Summa

2700
4100
310

10800
16400
1240

13500
20500
1550

04.07.2016

1,10

59504

9918

69422

20.02.2022
20.03.2023
20.03.2023
20.01.2026
20.03.2030
20.01.2004
20.01.2024
20.01.2027

3.3
3,3
3,3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3

186000
247776
10204
29041
17680
318475
24643
158072

16000
20228
832
1920
1160
24036
1880
9728

202000
268004
11036
30961
18840
342511
26523
167800

20.12.2026

4.728

20.12.2026

4.728

17246
31104

17246
1948

33052
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3.6. tab. turpinājums

Valsts kase
20.12.2006
Valsts kase
20.03.2030
Valsts kase
20.11.2010
Valsts kase
20.03.2030
Valsts kase
20.03.2030
Valsts kase
20.03.2030
Valsts kase
20.03.2030
Valsts kase
20.03.2030
Valsts kase
20.02.2031
Valsts kase
20.04.2031
Valsts kase
20.05.2016
Valsts kase
20.04.2031
Valsts kase
20.09.2031
Valsts kase
20.09.2031
Valsts kase
20.10.2028
Valsts kase
20.07.2013
Valsts kase
20.12.2020
Valsts kase
20.12.2020
Valsts kase
20.12.2020
Valsts kase
20.12.2020
Valsts kase
20.08.2028
Valsts kase
20.08.2016
Valsts kase
20.10.2033
Valsts kase
20.04.2024
Kopā
aizņēmumi
SIA SEB
22.09.2009
Līzings
SIA SEB
25.11.2009
Līzings
SIA SEB
15.11.2012
Līzings
SIA NORD LB
28.10.2010
Līzings
Kopā finanšu
līzingi

4.728
6.275
0.856
6.259
6.259
6.259
6.259
6.259
7.5
4.235
3.012
4.933
4.933
4.933

2740
2180

129375
261160
42500
87867
295000
222454
42860
35000
100703
27851
54836
11012
151571
148889
65000
49413
52782
32867
33500
8800
150000
3165
65000
31010

3078841

246719

3325560

4.07

1266

4324

5590

3.89

204

2659

2863

3.89

3092

1517

4609

2210

2210

10710

15272

3.3
7.5
3.3
8.28
3.3
3.3
5.228
7.5
5.36

121763
248260
87867
280432
211466
40740
33268
100703
27851
54836
11012
151571
148889
60725
35297
49794
28867
30500
8000
145890
3165
62260
28830

3.0
4562

7612
12900
42500
14568
10988
2120
1732

4275
14116
2988
3900
3000
800
4110

Valkas novada domes 2009.gadā noslēgto aizņēmumu atšifrējums
Valsts kases aizdevumu līgums Nr.A2/09/33 2009.gada 26.februāris. Aizdevums
izsniegts projekta

”Valgas- Valkas pilsētu atraktivitātes uzlabošana” LVL 232337

īstenošanai saskaņā ar Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomes 2009.gada 4.februāra protokola Nr.2 izrakstu. Atmaksas termiņš 2031.gads
20.februāris.
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Valsts kases aizdevumu līgums Nr.A2/1/09/118 2009.gads 28. aprīlis. Aizdevums
izsniegts ERAF projekta „Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes Pasaciņa
infrastruktūras attīstība” EUR 255499,40 apmērā, kas saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto
valūtas maiņas kursu ir ekvivalents LVL 179566, īstenošanai saskaņā ar Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 2009.gada 1.aprīļa protokola
Nr.4 izrakstu. Atmaksas termiņš 2031.gada 20.aprīlim.
Valsts kases aizdevumu līgums Nr.A2/1/09/550 2009.gads 12.oktobris
Aizdevums izsniegts ELFLA projekta „Lugažu saieta nama rekonstrukcija 1.kartā
EUR 277428.53 apmērā, kas saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas maiņas kursu ir
ekvivalents LVL 194977.88, īstenošanai saskaņā ar Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomes 2009.gada 6.maija protokola Nr.5 izrakstu. Atmaksas
termiņš 2016.gads 20.maijs.
Valsts kases aizdevumu līgums Nr.A2/1/09/581 2009.gads 21.oktobris
Aizdevums izsniegts ERAF projekta „Dabas zinātņu kabinetu labiekārtošana
Valkas ģimnāzijā” EUR 90769.15 apmērā, kas saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas
maiņas kursu ir ekvivalents LVL 63792.92, īstenošanai saskaņā ar Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 2009.gada 9.septembra protokola Nr.11
izrakstu. Atmaksas termiņš 2031.gads 20.septembris.
Valsts kases aizdevumu līgums Nr.A2/1/09/530 2009.gads 2.oktobris
Aizdevums izsniegts valsts budžeta līdzfinansētā projekta „’Valkas pilsētas kultūras
nama renovācija 2.un 3.kārta 397593,07 EUR, kas saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto
valūtas maiņas kursu ir ekvivalents LVL 397204, īstenošanai saskaņā ar Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 2009.gada 9.septembra
protokola Nr.11 izrakstu. Atmaksas termiņš 2031.gads 20.septembris.
Valsts kases aizdevumu līgums Nr.A2/1/09/514 2009.gads 1.oktobris
Aizdevums izsniegts ELFLA projekta „Kārķu pagasta sporta zāles būvniecība”
īstenošanai 241005.12 EUR, kas saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas maiņas kursu ir
ekvivalents LVL 169379.36, īstenošanai saskaņā ar Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu
kontroles un pārraudzības padomes 2009.gada 9.septembra

protokola Nr.11 izrakstu.

Atmaksas termiņš 2031.gads 20.septembris.
Valsts kases aizdevumu līgums Nr.A2/1/09/760 2009.gads 1.decembris
Aizdevums izsniegts 2009/2010.gada apkures sezonas nodrošināšanai – kurināmā
iegādei EUR 60472.05, kas saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas maiņas kursu ir
ekvivalents LVL 42500, īstenošanai saskaņā ar Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles
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un pārraudzības padomes 2009.gada 17.novembra protokola Nr.17 izrakstu. Atmaksas termiņš
2010.gads 20.novembris.
Valsts kases aizdevumu līgums Nr.A2/1/09/759 2009.gads 1.decembris
Aizdevums izsniegts Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekta
„Valkas un Valgas kopējās mākslas vides attīstība” EUR 443585.98, kas saskaņā ar Latvijas
Bankas noteikto valūtas maiņas kursu ir ekvivalents LVL 311754 īstenošanai saskaņā ar
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 2009.gada
9.septembra protokola Nr.11 izrakstu. Atmaksas termiņš 2031.gads 20.septembris.
Valsts kases pārjaunojuma līgums Nr.A2/1/09/764 2009.gads 1.decembris.
Pamatojoties uz Valkas rajonu pašvaldību reorganizācijas likumu 10.pants pirmā daļa,
Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumiem Nr.713 „Rajona pašvaldības
reorganizācijas kārtība”. Aizdevums izsniegts SIA Vidzemes slimnīca pamatkapitāla
palielināšanai LVL 65000 „Saistību devējs” Valkas rajona padome
Atmaksas termiņš 2028.gads 20.oktobris.
Valsts kases pārjaunojuma līgums Nr.A2/1/09/803 2009.gads 11.decembris.
Pamatojoties uz Valkas rajonu pašvaldību reorganizācijas likumu 10.pants pirmā daļa,
Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumiem Nr.713 „Rajona pašvaldības
reorganizācijas kārtība”. Aizdevums izsniegts diagnostikas aparatūras iegādei B/O Valkas
slimnīca LVL 49413 „Saistību devējs” Valkas rajona padome
Atmaksas termiņš 2013.gads 20.jūlijs.
Aizdevumu atmaksa notiek pēc grafika.
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3.3. Valkas novada pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums
Valkas novada zemes izmantošanas struktūra, kā arī sadalījums pēc zemes lietošanas
mērķa grupām raksturots pēc Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Kadastra reģistra
informācijas datiem pēc stāvokļa uz 2010. gada 1. janvāri.

Zeme zem ēkām un
pārējā zeme 23%
LIZ 42%
Zeme zem ūdeņiem
4%
Ceļi 14%
Meži 16%
Purvi 0%
Krūmāji 1%

3.7.att. Valkas novada zemes sadalījums pa zemes lietošanas veidiem,%
No attēla redzams, ka novadā visvairāk ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme (42%),
zeme zem ēkām un pagalmiem un pārējā zeme (23%), meži (16%) un ceļi (14%). Pārējie
zemes lietošanas veidi no kopējās pilsētas teritorijas aizņem relatīvi nelielas platības un tiem
nav būtiskas nozīmes.
Pašvaldības bilancē ir uzskaitīta visa īpašumā un lietošanā esoša zeme. Zemesgrāmatā
īpašuma tiesības tiek nostiprinātas pakāpeniski, atbilstoši kārtējam gadam budžetā atvēlētā
finansējuma ietvaros. Pašvaldībā nav īpašuma tiesību apliecinājuma ierobežojumi, īpašumi nav
ieķīlāti. Zeme, ēkas un būves pārskata gadā salīdzinot ar iepriekšējo periodu palielinājušās par
LVL 1693353 (15,9%), sakarā ar Kārķu sporta zāles celtniecību un kultūras nama kapitālo
remontu, tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas palielinājušās par LVL 33087 ( 22,4%), sakarā ar
to iegādi un pārējie pamatlīdzekļi par LVL 8357 (0,9%), sakarā ar to iegādi un pārņemšanu no
rajona padomes. Ievērojami samazinājusies pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā
celtniecība par LVL 381938 ( 41,2%) .
3.4 Valkas novada domes projekti un to īstenošanas rezultāti
Attīstības un plānošanas nodaļas vadībā īstenotie projekti
1. Valkas pilsētas Kultūras nama renovācija, II un III kārta, pašvaldības investīciju
projekts mērķdotācijas saņemšanai no 2009. gada valsts budžeta.
Valsts mērķdotācija investīciju projektiem – 81 003 LVL.
Valsts mērķdotācija novadu infrastruktūras attīstībai – 101 046 LVL.
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2. Valgas un Valkas pilsētu atraktivitātes uzlabošana, Igaunijas – Latvijas pārrobežu
sadarbības programma
Projekts ilgst no 2008.gada oktobra līdz 2010. gada oktobrim
Plānotais kopējais budžets – 530 857 EUR, plānotais domes līdzfinansējums – 79 629 EUR.
Galvenās aktivitātes 2009.gadā: tehniskās dokumentācijas sagatavošana Valgas-Valkas
kopīgajam tūrisma centram un ledus hallei, pazemes bunkuru tehniskā ekspertīze, Pedeles upes
krastu labiekārtošanas I kārta, Sēlijas ielas tilta un slūžu rekonstrukcija, jaunu tūrisma
informācijas un prezentācijas materiālu izstrāde (Valgas-Valkas fotoalbums, talismani –
robežstabi, suvenīri, filma), ielu un objektu norādes zīmes.
3. Dabas zinātņu kabinetu labiekārtošana Valkas ģimnāzijā, ERAF aktivitāte „Kvalitatīvai
dabaszinātņu apguvei atbilstošās materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana”
Projekta ilgums – 2009.gada aprīlis - 2010.gada decembris.
Plānotais kopējais budžets – 98 392 LVL, plānotais domes līdzfinansējums – 8855 LVL.
2009.gadā izremontēti un labiekārtoti ar jaunām mēbelēm 4 kabineti – fizikas, ķīmijas,
matemātikas, bioloģijas.
4. Valkas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” infrastruktūras attīstība,
ERAF aktivitāte „Pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas
nozīmes attīstības centros”
Plānotais kopējais budžets – 180 370 LVL, plānotais domes līdzfinansējums – 28 949 LVL.
Projekta īstenošana pabeigta 2009.gada decembrī.
5. Valkas un Valgas pilsētu kopējās mākslas vides attīstība, Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta programma „Pārrobežu sadarbība”
Plānotais kopējais budžets – 675 842 LVL, plānotais domes līdzfinansējums –
319 169 LVL.
2009. gadā notikuši kopīgi pasākumi Valkas un Valgas bērniem – mākslas plenērs, grafikas
darbnīca un kokļu – kanneļu svētki, pieredzes apmaiņas braucieni uz Pedvāli un Tartu. Gada
beigās uzsākta Mākslas skolas rekonstrukcija.
6. Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju. Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības
programmas projekts.
2009.gadā projektā 42078 LVL, ERAF finansējums 35766 LVL.
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Uzstādīti velostatīvi ar nojumēm (Valkā un Ērģemes, Kārķu, Valkas pagasta Lugažu un Sēļu
ciemos) un velostendi 6 velosipēdiem (Zvārtavā – 2 gab., Valkas pilsētā – 3 gab.).
7. Valkas novadpētniecības muzeja rekonstrukcija
Valsts investīciju programmas finansēts projekts, 12000 LVL. Nomainīti logi un izbūvēts
ieejas mezgls.
8. Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā, ERAF aktivitāte „Tranzītielu
sakārtošana pilsētu teritorijās”
Plānotais projekta ilgums – 2009. gada jūlijs – 2012. gada jūnijs
Plānotais kopējais budžets – 4 998 206 LVL, plānotais domes līdzfinansējums –
1 357 395 LVL.
2009.gadā izstrādāts būvprojekts.
Novada infrastruktūras attīstības projekti:
9. Ielu un ietvju posmu rekonstrukcija Tālavas, Beverīnas, Ausekļa un Raiņa ielās, lietus
ūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēmas izbūve Beverīnas ielā Valkā
Valsts mērķdotācija novadu infrastruktūras attīstībai – 35 984 LVL.
10. Nekustamā īpašuma „Lugažu muiža” iegāde un dzīvojamās mājas rekonstrukcija
pakalpojumu centra izveidei Lugažu ciemā Valkas pagastā,
Valsts mērķdotācija novadu infrastruktūras attīstībai – 42 869 LVL.
11. Vijciema pagasta ūdenssaimniecības sakārtošana,
Valsts mērķdotācija novadu infrastruktūras attīstībai – 35 661 LVL
12. Ozolu pamatskolas renovācija Zvārtavas pagastā,
Valsts mērķdotācija novadu infrastruktūras attīstībai – 34 783 LVL
13. Stepu ciema ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija un attīstība
Zvārtavas pagastā,
Valsts mērķdotācija novadu infrastruktūras attīstībai – 23 250 LVL
ERAF ūdenssaimniecības attīstības projekti:
Tiek ieviesti 2010.gadā:
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14. Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības attīstība
Izstrādāts tehniskais projekts un tehniski ekonomiskais pamatojums. Par būvdarbiem noslēgts
līgums ar „Vidzemes energoceltnieks” - 166643 LVL. Būvdarbi tiks veikti 2010.gadā.
15. Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības attīstība
Izstrādāts tehniskais projekts un tehniski ekonomiskais pamatojums. Par būvdarbiem noslēgts
līgums ar "Būvenergo A" - 144878 LVL. Būvdarbi tiks veikti 2010.gadā.
Plānots ieviest 2011.-2012.gadā
16. Kārķu ciema ūdenssaimniecības attīstība 2011.gadā – 200000 LVL
17. Zvārtavas pagasta Stepu ciema ūdenssaimniecības attīstība 2011/2012.g – 200000 LVL
18. Turnas un Ērģemes ciemu ūdenssaimniecības attīstība 2012.gadā – 300000 LVL
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku
attīstības programmas (LAP) pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem”:
19. Lugažu saieta nama rekonstrukcijas 1.kārta
Būvniecības darbu kopsumma 258573 LVL, ELFLA finansējums 78747 LVL, valsts budžeta
līdzekļi – 26249 LVL. Izstrādāts tehniskais projekts un uzsākti būvdarbi (SIA „Valkas
būvnieks” un SIA „Valkas meliorācija”).
20. Turnas tautas nama teritorijas labiekārtošana, iekšējās elektroinstalācijas
rekonstrukcija un skatuves vienkāršotā rekonstrukcija
Kopējās projekta izmaksas - 67937 LVL. Par teritorijas labiekārtošanu un skatuves vienkāršoto
rekonstrukciju noslēgts līgums ar būvniecības firmu SIA „LB Inter” - 42181,52 LVL, par
iekšējās elektroinstalācijas rekonstrukciju ar SIA „ELSANA” – 19415 LVL.
21. Kārķu pagasta sporta zāles būvniecība
Būvdarbi pabeigti. Kopējās projekta izmaksas 165196 LVL, attiecināmās izmaksas 139996 Ls.
Plānots ieviest 2010/2011 gadā
22. Sporta zāles būvniecība Vijciema pagastā 170000 LVL
23. Turnas tautas nama rekonstrukcijas 2.kārta - 800000 LVL
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3.5. Valkas novada domes 2009.gadā organizētie publiskie iepirkumi
Valkas novada dome iepirkumus veica saskaņā ar 2006.gadā 1.maijā pieņemto LR Publisko
iepirkumu likumu, piemērojot atklāta konkursa, sarunu procedūras, cenu aptaujas procedūras,
un iepirkuma procedūras no 1000 līdz 10 000 latu, kuras regulē MK noteikumi Nr.762
„Kārtība, kādā veicami iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latu, bet
mazāka

par

10000

latu“,

LR

Publisko

iepirkumu

likuma

grozījumiem

ar

01.11.2009.g2009.gadā Valkas pilsētas dome, Valkas novada dome un Valkas novads ir
veikusi 74 iepirkuma procedūras, no kurām:


24 būvadarbu iepirkumi (6 atklāts konkurss, 9 cenu aptaujas, 8 iepirkumi no 1000
līdz 10000 latiem,1 iepirkums 81 panta kārtībā);



19 piegāžu iepirkumi (2atklāts konkurss, 1 cenu aptaujas, 14 iepirkumi no 1000
līdz 10000 latiem , 1 sarunu procedūra );



23 pakalpojumu iepirkumi (2 atklāts konkurss, 19 iepirkumi no 1000 līdz 1000
latiem, 1 cenu aptauja, 1 iepirkums 81 panta kārtībā)



8 Publisko iepirkumu likuma B daļas iepirkumi

B daļas iepirkumi
11%

Būvdarbu iepirkumi
32%

Pakalpojumu
iepirkumi 31%

3.8.att. Valkas novada domes veikto iepirkumu procedūru
sadalījums pa veidiem, %
Piegāžu iepirkumi
26%
3.8.att. Iepirkumu procedūras sadalījums pa veidiem 2009.gadā,%

Kopā 2009.gadā ir noslēgti 79 iepirkumu līgumi par kopējo summu 1832119,0 Ls bez
PVN, no kuriem:


25 būvdarbu līgumi par Ls 1419263,70



23 piegāžu līgumi par Ls 159438.99



31 pakalpojumu līgumi Ls 253417,19

2009.gadā tika veiktas 25 iepirkumu procedūras , kurās tika piesaistīts Eiropas
Savienības fondu finansējums gan būvdarbu veikšanai , gan pakalpojumu un preču sniegšanai.
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4. Valkas novada domes personāls
Laikā no 2009.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 31.decembrim Valkas novadā vidēji bija
672 amata vietas un strādāja 647 darbinieki, no kuriem 477 sievietes un 170 vīrieši.

4.1.attēls Valkas novada domes darbinieku iedalījums pēc dzimuma.
Valkas novada vidējais darbinieku vecums laikā no 2009.gada 1.jūlija līdz
31.decembrim bija 48 gadi. Visvairāk ir darbinieki vecumā no 51 - 60 gadiem - 215 darbinieki,
pēc tam seko darbinieki vecumā no 41 – 50 gadiem - 208 darbinieki, trešo lielāko vecuma
grupa veido darbinieki no 31 – 40 gadiem – 95 darbinieki, ceturto grupu veido darbinieki
vecumā pēc 60 gadiem – 62 , bet vismazāk darbinieku ir vecumā līdz 30 gadiem – tikai 53.

no 51 līdz 60
34%

pēc 60
10%
Līdz 30
8%

no 31 līdz 40
15%
no 41 līdz 50
33%

4.2.att. Valkas novada darbinieku iedalījums pa vecuma grupām (%)
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Valkas novada darbinieku sadalījums pēc izglītības:


Maģistra grādu ieguvuši 11 darbinieki



Augstāko izglītību – 329 darbinieki



Vidējo vispārējo – 146 darbinieki



Vidējo speciālo – 130 darbinieki



Pamata izglītību ieguvuši 29 darbinieki

4.3.att. Darbinieku iedalījums pēc izglītības no 2009. gada 1.jūlija līdz 31.decembrim (%).
Kā redzams 4.3. attēlā Valkas novada domē visvairāk ir darbinieki ar augstāko izglītību
(51%). Ar vidējo izglītību (23%), vidējo speciālo izglītību (20%), pamatizglītība (4%) un
maģistra (2%).
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5. Komunikācija ar sabiedrību
2009.gadā Valkas pilsētas dome (līdz 30.jūnijam) un pēc administratīvi teritoriālās
reformas, no 1.jūlija – Valkas novada dome turpināja nodrošināt iedzīvotājus ar informāciju
par pašvaldībā notiekošajiem procesiem un pieņemtajiem lēmumiem. Kopumā 2009.gadā tika
sagatavoti un nosūtīti 527 paziņojumi plašsaziņas līdzekļiem. Līdz 30.jūnijam informācija
sniegta par dažādām Valkas pilsētas aktualitātēm, bet no 1.jūlija – par visa Valkas novada
aktualitātēm. Tāpat visa gada laikā tika sniegtas mutiskas un elektroniskas atbildes uz ziņu
aģentūru un žurnālistu jautājumiem.
2009.gadā sagatavoti 5 domes informatīvā laikraksta „Valkas vēstis” izdevumi un 3
informatīvā laikraksta „Valkas Novada Vēstis” izdevumi. Laikraksts ir bezmaksas, tā izdošanu
finansēja Valkas dome. Laikraksts iznāca A3 formātā, apjoms 4 lpp. (viena izdevuma apjoms
bija 8 lpp), laikraksta kopējā tirāža bija 3000 eksemplāri. Laikraksts tika izplatīts visās Valkas
novada pašvaldībās. Laikrakstu Valkas pilsētā izplatīja Jauniešu dome. Laikraksts tika izplatīs
arī dažādās vietās pilsētā – domes ēkā, valsts un pašvaldības iestāžu namā, domes pakļautībā
esošajās iestādēs, lielākajās tirdzniecības vietās, kā arī valsts iestādēs un privātajos
uzņēmumos. Informatīvajā domes laikrakstā tika publicēta domes oficiālā informācija –
2009.gadā paveikto darbu apkopojums, plāni un ieceres nākošajam gadam, pieņemtie saistošie
noteikumi, pasākumu fotogalerijas un citas aktualitātes.
Informācija par Valkas domes darbu bija pieejama arī Valkas interneta mājas lapā
www.valka.lv. Mājas lapas sadaļā „Pasākumu plāns” iedzīvotāji varēja iepazīties ar kultūras un
sporta pasākumu plānu Valkas novadā 2009.gadā. Savukārt, sadaļā „Aktualitātes” regulāri tika
publicēti domes sēžu lēmumprojekti, domes sēdēs pieņemtie lēmumi, domes oficiālā
informācija par pašvaldības darbu un iecerēm, dažādi paziņojumi, konkursi un citi jaunumi.
Tāpat iedzīvotāji tika iepazīstināti arī ar domes priekšsēdētāja, izpilddirektora un domes
speciālistu viedokļiem un skaidrojumiem. Lai iedzīvotāji varētu vizuāli aplūkot nozīmīgākos
notikumus, sadaļā „Foto galerija” regulāri tika ievietotas foto galerijas par dažādām oficiālām
vizītēm, līgumu parakstīšanu, kā arī dažādiem kultūras, sporta un citiem pasākumiem.
2009.gadā turpinājās arī sadarbība ar vietējo televīziju – Valkas TV–5, kuras raidījumus
varēja redzēt kabeļtelevīzijas skatītāji. Valkas TV–5 veidoja divus ziņu raidījumus nedēļā –
sestdienās un svētdienās. Šajos raidījumos pagājušajā gadā bija tiešraides ar politiķiem, vietējās
varas pārstāvjiem, dažādiem speciālistiem un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem. Televīzijas
sižetos bija iekļauta arī pašvaldības informācija – domes priekšsēdētājas, izpilddirektora vai arī
kāda domes speciālista detalizēts stāstījums par kādu iedzīvotājiem aktuālu jautājumu vai
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svarīgu domes sēdē pieņemtu lēmumu. Valkas TV–5 savos raidījumos regulāri atspoguļoja arī
pilsētā notiekošos pasākumus.
Ļoti

svarīgs

informācijas

nodrošinātājs

iedzīvotājiem

ir

vietējais

laikraksts

„Ziemeļlatvija” (izdevējs SIA „Dienas Mediji”) un portāls www.ziemellatvija.lv. Pagājušajā
gadā „Ziemeļlatvija” iznāca trīs reizes nedēļā – otrdienās, ceturtdienās un sestdienās A3
formātā uz 8 vai 12 lpp., tirāža 3150 eksemplāru. Pēc BMF datiem, vidējā auditorija
laikrakstam ir ap 17000 lasītāju. „Ziemeļlatvijas” žurnālisti ir piedalījušies visos pilsētai un
iedzīvotājiem svarīgos pasākumos, to visu atspoguļojot arī laikrakstā. Tāpat vieta bija atvēlēta
arī dažādai pašvaldības informācijai gan ziņu lappusēs, gan īsziņās. Allaž laikrakstā tika
publicēti arī domes sēdēs pieņemtie lēmumi.
Kopš 2005.gada Valkas ģimnāzijā darbojas 104,5 FM skolas radio, kas ir vēl viens
informācijas nodrošinātājs Valkas pilsētas iedzīvotājiem. Arī šī radio ziņu raidījumos visa gada
garumā iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties ar visdažādākajām aktualitātēm par pašvaldību un
pilsētā notiekošajiem pasākumiem.
Lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbu, Valkas dome sadarbojās ne
tikai ar plašsaziņas līdzekļiem Valkā, bet arī ar mēdijiem visā Latvijā. Informācija tika izplatīta
ziņu aģentūrām – LETA, BNS, Starptautiskā neatkarīgā informācijas aģentūraa BBI, interneta
portāliem – 1188, Notikumi, Vietas, jauniešu kultūras portāls HC, Ko darit, TurismaBizness,
ZL, Vidzemes portāls Elap, BNA, Aktuali, Valka24, Apollo, Ir laiks, Laba diena, TV NET,
Bizness, Labas zinas, Vidzemes zinas, Liesma.info, Nozare, Cēsu un Vidzemes ziņas eDruva,
Zvidzeme, Travelnet, laikrakstiem – Neatkarīgā Rīta Avīze, Dienas bizness, Latvijas avīze,
Diena, Liesma, Vidzemes laikraksts Birža, radio – LR1, LR2, Radio 3, radio Valmiera, Radio
Skonto Vidzeme, kā arī Latvijas TV un LNT. Visiem šiem mēdijiem katru nedēļu elektroniski
tika nosūtīta informācija par domes aktualitātēm un Valkas novadā notiekošajiem kultūras un
sporta pasākumiem. Par lielajiem kultūras pasākumiem informācija tika sūtīta arī citiem
Vidzemes reģionālajiem laikrakstiem. Reizi mēnesī informācija par dažādām novada
aktualitātēm tiek sagatavota Latvijas Pašvaldību savienības žurnālam „LOGS”.
2009.gadā bija noslēgts līgums ar A/S “Radio SWH” par reklāmas raidlaika rezervēšanu
katru ceturtdienu plkst.11:33 Radio SWH ēterā Valmieras reģionā FM 106,5 Mhz frekvencē.
Tāpat 2009.gadā bija noslēgts līgums ar SIA „Valmieras TV” par raidlaika rezervēšanu,
pilsētas pasākumu filmēšanu, sižetu sagatavošanu un informācijas par Valkas pilsētu
pārraidīšanu „Vidzemes TV” ēterā.
Valkas novada domes sēdes ir atklātas un informācija par tām iepriekš tiek ievietota
mājas lapā, kā arī laikrakstā un portālā „Ziemeļlatvija”.
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6. Plāni nākamajam gadam
6.1. Nākamo gadu prioritātes


Pabeigt Valkas kultūras nama remontu;



Uzsākt 3,6 km apbraucamā ceļa būvniecību;



II kārtas ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Valkas pilsētā;



Pabeigt remontu Valkas un Zvārtavas pagasta saieta namos;



Uzbūvēt sporta zāli Vijciema pagastā;



Pabeigt Turnas tautas nama remontu Ērģemes pagastā;



Sagatavot tehnisko projektu ūdenssaimniecības attīstībai Kārķu un Zvārtavas pagastos;



Uzsākt daudzdzīvokļu māju siltināšanu Valkas pilsētā;



Lauku atbalsta dienesta projekta ietvaros īstenot Mierkalna tautas nama rekonstrukciju
un ielu rekonstrukciju Zvārtavas pagastā, ceļu rekonstrukciju Zvārtavas pagastā;



Komunālo maksājumu savlaicīga iekasēšana;



Turpināt infrastruktūras sakārtošanu un materiālās bāzes uzlabošanu izglītības iestādēs;



Ielu un pagalmu sakārtošana;



Atpūtas teritoriju labiekārtošana;



Mākslas skolas piebūves būvniecība.
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7. Valkas novada domes starptautiskā sadarbība
Pārrobežu sadarbības jomā, Valkas novadam ir sadarbība ar:


Valgas apriņķi – regulāras speciālistu pieredzes apmaiņas vizītes, kopīgi kultūras
un sporta pasākumi.



“Eiroreģiona “Pleskava, Livonija”” pašvaldībām Krievijā un Igaunijā;



Zviedrijas sadraudzības pilsētu Uddevallu, Tornio/Haparandu un citām dvīņu
pilsētām Eiropā;



Valkas novads darbojas „Twin Town” asociācijā un 2009.gadā 26. - 30.augustam 5
skolēni un 3 speciālisti devās uz Östhammar, Zviedrijā un piedalījās asociācijas
organizētā un programmas “Eiropa pilsoņiem” projekta ietvaros rīkotā konferencē
„Enerģija un ilgtspējīga attīstība Baltijas jūras perspektīvā”. 2010.gada jūlijā 8
cilvēku delegācija dosies uz Vāciju un piedalīsies konferencē, kur būs divas tēmas
- lauku teritoriju attīstība un „Eiropa bez robežām”;



„City Twin” asociācijā;



Vidzemes reģiona un Lejasreinas departamentu (Francijā).
Pateicoties ģeogrāfiskai atrašanās vietai, Valkas novadā ir pieejams Latvijas –
Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums un ir uzsākti ieviest trīs
projekti, ko līdzfinansē šī programma:



„Ar velo caur Vidzemi un Dienvidigauniju” („Go cycling through Vidzeme and
Southern Estonia”);



„Dziesmu un deju svētku tradīciju atbalsts Igaunijas – Latvijas pierobežas teritorijā”
(„Supporting the Song and Dance Festival Tradition in Estonian – Latvian Border
areas”) – vadošais partneris “Eiroreģiona “Pleskava, Livonija”” Latvijas puses
biedrība;



„Valgas – Valkas atraktivitātes uzlabošana” („IAVV–Increasing the Attractiveness
of Valga–Valka”);
Visi trīs projekti noslēgsies 2010.gadā, bet 2010.gadā Valkas novads plāno ar
Latvijas, Igaunijas un Krievijas programmas līdzfinansējumu turpināt Pedeles upes
dabas takas izbūvi.
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Pielikumi
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LATVIJAS REPUBLIKA

VALKAS

NOVADA

DOME

Semināra iela 9, Valka, LV-4701; tālr./fakss-64722234, E-mail: novads@valka.lv;
Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV62UNLA0050014277068 A/S „SEB BANKA” Smiltenes filiāle Valkas KAC kods UNLALV2X

IZRAKSTS
SĒDES PROTOKOLS
Valkā
2010.gada 29.aprīlī

Protokols Nr. 5

1.§.
Par Valkas novada pašvaldības 2009.gada bilances apstiprināšanu
__________________________________________________________________
( I.Ārgale )
Dome izskata domes Centralizētās grāmatvedības sagatavoto Valkas novada domes 2009.gada
bilanci un informāciju par 2009.gada pašvaldības bilanci.
Deputāti apspriež iesniegto Valkas novada domes 2009.gada pārskatu un lēmuma projektu, un
konstatē, ka iesniegtais lēmuma projekts ir atbalstāms.
Ņemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2010.gada 13.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.5.,
1.§.) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta,
deputātiem atklāti balsojot: PAR – 14 deputāti (Viesturs Zariņš, Kārlis Albergs, Agris Simulis, Unda
Ozoliņa, Raimonds Videmanis, Andris Vējiņš, Ernests Lībietis, Aivars Sjademe, Mārtiņš Pētersons,
Marita Treijere, Mārtiņš Kreilis, Valdis Šaicāns, Mārīte Magone, Erna Pormeistere), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes 2009.gada konsolidēto bilanci (pielikumā).
2. Apstiprināt Valkas novada domes 2009.gada finanšu pārskatu ar bilances kopsummu pēc stāvokļa
uz 2009.gada 31.decembri – LVL 17229453,00 (septiņpadsmit miljoni divi simti divdesmit deviņi
tūkstoši četri simti piecdesmit trīs lati) un pārskata gada budžeta izpildi LVL 1037642,00 (viens
miljonstrīsdesmit septiņi tūkstoši seši simti četrdesmit divi lati).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
Izraksts pareizs
Valkas novada domes
Kancelejas vadītāja
2010.gada 30.aprīlī
Valkā

(paraksts)

K.Albergs

G.Ukre
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BILANCE
uz 2009.gada 31.decembri
(latos)

Posteņa nosaukums

Konta
Nr.

Piezīmes
Nr.

Pārskata
perioda
beigās

Pārskata
perioda
sākumā

1
16 2130117
53 034
9717

2
13 213 540
70 224
5022

43317

60116

0

5086

0

3 788

4

14390522
12291370
180156
903815

13051120
10598017
147 069
895458

5

925855

1307793

6

44318

44318

7

45008

58465

8

1769561

92196

289607

28 000

1419497

2600

2 095

2734

58362

58862

10

1 016336
140178
514990

1 814337
175353
524407

11

16255

33949

12

4265
340648
17229453

2 245
1078383
15027877

AKTĪVS
A
1000
1100
1110

B
I. Ilgtermiņa ieguldījumi (1.+2.+3.)
1. Nemateriālie ieguldījumi
Attīstības pasākumi un programmas
Licences, koncesijas un patenti,
1120
preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana
1140
Avansa maksājumi par
1180
nemateriālajiem ieguldījumiem
1200
2. Pamatlīdzekļi
1210
Zeme, ēkas un būves
1220
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
1230
Pārējie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu izveidošana un
1240
nepabeigtā celtniecība
1260
Bioloģiskie un pazemes aktīvi
Avansa maksājumi par
1280
pamatlīdzekļiem
1300
3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Līdzdalība radniecīgo
1310
kapitālsabiedrību kapitālā
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību
1320
kapitālā
1330
Ilgtermiņa aizdevumi
Pārējie ilgtermiņa finanšu
1350
ieguldījumi
2000
II. Apgrozāmie līdzekļi (4.+5.+6.+7.+8.)
2100
4. Krājumi
2300
5. Debitori
6. Nākamo periodu izdevumi un
2400
avansi par pakalpojumiem un
projektiem
2500
7. Īstermiņa finanšu ieguldījumi
2600
8. Naudas līdzekļi
BILANCE (I.+II.)

C
1

2
3

9

13
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Posteņa nosaukums

Konta
Nr.

Piezīmes
Nr.

Pārskata
perioda
beigās

(latos)
Pārskata
perioda
sākumā

PASĪVS
A
3000
3300
3500
3510
3520
5000
5100
5110
5150
5190
52005900
5200
5300
5410
5420
5500

5600
5700
5800
5900

Konta
Nr.

B
III. Pašu kapitāls (1.+.2.)
1. Rezerves
2. Budžeta izpildes rezultāti
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta
izpildes rezultāts
Pārskata gada budžeta izpildes
rezultāts
V. Kreditori (5.+6.)
5. Ilgtermiņa saistības
Ilgtermiņa aizņēmumi
Ilgtermiņa nākamo periodu
ieņēmumi
Pārējās ilgtermiņa saistības

C

14

1
11392222
21 829
11370393

2
10356946
24195
10332751

15

10332751

10414920

1037642

-82169

16

5837231
4732756
3078841

4670931
3793053
2658985

17

1 649353

1131858

16

4562

2210

1104475

877878

16

246719

129830

18

288144

257251

19

118254

2185

20

152545

232349

6. Īstermiņa saistības
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa
aizņēmumu īstermiņa daļa
Īstermiņa saistības pret
piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Īstermiņa saistības par saņemtajiem
avansiem
Īstermiņa uzkrātās saistības
Īstermiņa saistības par ārvalstu
finanšu palīdzību un Eiropas Savienības
politikas instrumentu finansētajiem
pasākumiem
Norēķini par darba samaksu un
ieturējumiem (izņemot nodokļus)
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas
maksājumi
Pārējās īstermiņa saistības
Nākamo periodu ieņēmumi
BILANCE (III.+IV.+V.)
Posteņa nosaukums

22786

21

47657

69962

22

103905

81546

23

10710
136541
17229453

16515
65454
15027877
(latos)
Pārskata
perioda
sākumā

24

Piezīmes
Nr.

Pārskata
perioda
beigās

ZEMBILANCE
A
x

B
1. Zembilances aktīvi

C

1
529648

2
225982
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x
x
x
x
x

x

x

Nomātie pamatlīdzekļi
Citi zembilances aktīvi
2. Zembilances prasības
Saņemamās soda naudas
Pārējās zembilances prasības
3. Zembilances saistības
Nākotnes maksājumi saskaņā ar
līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu
finanšu palīdzības un Eiropas Savienības
politikas instrumentu finansētajiem
projektiem
Saņemtie, bet neapmaksātie avansa rēķini

26

28

1378

0

Nākotnes nomas maksājumi
Izsniegtie galvojumi

29

33994
1 5079

21626
2035

27
25

6209
523439
8677
8677
0
50 451

38988

31

32

95408
130574
7644
7434
210
62649
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