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Vadības uzruna
Cienījamie pārskata lietotāji!
Valkas novada dome nodod Jūsu vērtējumam ikgadējo atskaiti par pašvaldības darbu
dažādās darbības jomās – finanšu resursu pārvaldībā, infrastruktūras izveidē un pilsētas
labiekārtošanā, īstenotajiem un plānotajiem investīciju projektiem, pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem, pašvaldības komunikācijā ar sabiedrību un plāni nākamajam gadam.
Neskatoties uz ierobežotiem finanšu līdzekĜiem arī 2011.gadā Valkas novadā ir daudz
ieguldīts infrastruktūras sakārtošanā, saglabātas iedibinātās kultūras tradīcijas, nodrošināta
vispārējās un interešu izglītības apguve, organizēts sociālais darbs, sniegti pakalpojumi
iedzīvotājiem.
Novada dome turpināja īstenot ES struktūrfondu finansētos projektus. Apgūts
finansējums 7.7 miljonu latu apmērā. Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekta
rezultātā Valkas pilsētā izbūvēti jauni maăistrālie tīkli 24.8 km kilometru garumā. Izbūvēti
ūdensapgādes un kanalizācija tīkli 2.7 km SēĜu un Lugažu ciemos. Turpinās Kārėu ciema
ūdenssaimniecības projekts. Lielākais realizētais projekts„ Tranzīta maršruta ielu
rekonstrukcija Valkā„ 4.7 km garumā. Ar LAD Eiropas atbalsta programmām realizēti vairāki
projekti, kuru ietvaros noasfaltēta iela Zvārtavas pagasta Stepu ciemā un ceĜš Ērăemes
pagastā. Veikta Mierkalna tautas nama skatuves vienkāršotā rekonstrukcija. Klimata pārmaiĦu
finanšu instrumenta projekta ietvaros rekonstruēta apkures sistēma Kārėu tautas namā. Eiropas
Sociālā fonda finansējuma ietvaros izveidota būvinženiera amata vieta un paaugstināta
pašvaldību speciālistu kapacitāte ES līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā.
Sekmīgi 2011.gadā turpinājās Eiropas sociālā fonda projekti par atbalstu vispārējās izglītības
pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos un pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākĜos, kurā iesaistījušies 61 pedagogs.
Gada teicamnieku stipendijas saĦēma 24 skolēni, bet par dažādiem sasniegumiem valsts
mēroga olimpiādēs, konkursos, skatēs 19 izglītojamie, pasākumā „ Sporta laureāts” stipendijas
saĦēma 18 jaunieši.
Novadā darbojās 46 amatiermākslas un brīvā laika pavadīšanas kolektīvi, kas ir
piedalījušies valsts mēroga skatēs, konkursos, festivālos. Tiek projektēts atjaunojamais kultūras
nams Vijciemā. Kopumā novadā organizēti 83 sporta pasākumi. Uzbūvēta sporta zāle Vijciema
pagastā LAD Eiropas atbalsta programmas ietvaros.
Gada laikā veikta virkne teritorijas labiekārtošanas un sakārtošanas darbi.
2012.gadā turpināsies darbi pie Valkas pilsētas attīrīšanas iekārtu būvniecības, kā arī
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības Valkas un Ērăemes pagastos. Izbūvēt un nodot
ekspluatācijā siltumtrasi Valkā. Paveiktie darbi uzlabos dzīves kvalitāti pilsētā un pagastos.
Jārealizē dzīvē Igaunijas-Latvijas programmas projekts Mākslas skolai, kura ietvaros
paredzēts mācību priekšmetu akreditācija igauĦu valodā, nodarbināt pedagogus, iegādāties
mēbeles, instrumentus un inventāru un Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas projekts, kura ietvaros Valkas pilsētas teātris piedalīsies festivālā, tiks izdota
grāmata par Valkas teātri, kultūru un vēsturi, pieredzes apmaiĦa mākslas skolas pedagogiem.
2012.gads domes administrācijai, nodaĜām, iestādēm un komercsabiedrībām būs
saspringta darba gads, lai sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus iedzīvotājiem un vienlaicīgi
izbūvētu infrastruktūru novada attīstības nākotnei.
Kārlis Albergs
Valkas novada domes priekšsēdētājs
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1.Valkas novada pašvaldības raksturojums
1.1. ZiĦas par pašvaldību
• Teritorija – 906.8 km²
• Attālums no novada centra līdz Rīgai 170 km
• Valkas novadā ietilpst Valkas pilsēta, Ērăemes pagasts, Kārėu pagasts, Vijciema pagasts,
Valkas pagasts un Zvārtavas pagasts
1.attēls
Valkas novada teritorija

2.attēls
Valkas novada teritorijas zemes sadalījuma struktūra,%
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• Lielāko daĜu novada teritorijas aizĦem meži (62%) un lauksaimniecībā izmantojamā
zeme (26%). Pārējie zemes izmantošanas veidi aizĦem relatīvi nelielas platības- purvi
(3%), zeme zem ūdeĦiem (3%), pārējās zemes (3%).
Iedzīvotāji
Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2012. - 10265
t.sk.
4873 (47.5%) vīrieši,
5392 (52.5%) sievietes
1.tabula
Valkas novada iedzīvotāju skaits
Valka
5891
Ērăemes pagasts
981
Kārėu pagasts
751
Valkas pagasts
1423
Vijciema pagasts
749
Zvārtavas pagasts
470
•

• Iedzīvotāju blīvums 11,3 iedzīvotāji uz 1 km²
3.attēls

Salīdzinot 2011.gadu ar 2010.gadu migrācijas un negatīvās demogrāfiskās situācijas
rezultātā iedzīvotāju skaits samazinājies par 303 iedzīvotājiem.
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4.attēls

2011.gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaĜā sastādīti 73 dzimšanas un 138
miršanas reăistri. Piedzimuši 31 meitene un 42 zēni – par 6 mazāk kā 2010.gadā. Miruši 73
vīrieši un 65 sievietes – par 10 mazāk kā 2010.gadā. Demogrāfiskā situācija novadā nav
uzlabojusies, bet turpinājusi pasliktināties. Dabiskais pieaugums negatīvs, t.i. mirstība par 65
pārsniedza dzimstību. Reăistrētas 29 laulības. 50 cilvēki stājušies pirmajā laulībā, 7
jaunlaulātajiem tās bijušas otrās laulības, 1 trešā laulība.
5.attēls

2011.gadā novadā ir 5392 sievietes ( 52.6%) un 4873 vīrieši (47.4%). Sievietes ir
vairāk nekā vīrieši. Iedzīvotāji darba spējas vecumā ir 6607 (64.4%), tajā skaitā vīrieši 3389
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(51.2%) un sievietes 3218 (48.8%). Pēc darba spējas vecuma ir 23.6%, līdz darba spējas
vecumam 12.0%.
6.attēls

Kā redzam attēlā Valkas novadā visvairāk ir latvieši (75,7%), krievi (15,7%).
Vismazāk igauĦi 1.1%.
7.attēls

Valkas novadā uz 01.01.2012., pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem
ir Latvijas pilsoĦi (88.7%) , nepilsoĦi (9,6%) un pārējie pilsoĦi 1,7%.
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Bērni vecumā no 0-6 gadiem ir 472, t.sk. 262 zēni,210 meitenes un no 7-18 gadu
vecumam 1042, t.sk. 531 vīrieši, 511 sievietes. Salīdzinoši vairāk ir zēni un vīrieši.
1.2. Valkas novada domes juridiskais statuss, izveidošanas gads un struktūra
Valkas novada dome patreizējā statusā darbojas kopš 2009.gada jūlija. Valkas novada
dome darbojas saskaĦā 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.). Grozījumi nolikumā veikti 2010.gada 28.janvārī
(sēdes protokols Nr.1 §.22.)
Valkas novada domes priekšsēdētājs kopš 2009.gada 1.jūlija ir Kārlis Albergs.
Valkas novada dome lemj kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleăēto 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 līdzekĜu izlietojumu.
Valkas novada dome sastāv no 15 deputātiem:
Kārlis Albergs – Valkas novada domes priekšsēdētājs
Viesturs ZariĦš – Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
MārtiĦš Kreilis – Valkas novada domes deputāts
Ernests Lībietis – Valkas novada domes deputāts
Raimonds Videmanis - Valkas novada domes deputāts
Mārīte Magone - Valkas novada domes deputāts
Unda OzoliĦa - Valkas novada domes deputāte
MārtiĦš Pētersons - Valkas novada domes deputāts
Sandra Pilskalne - Valkas novada domes deputāte
Erna Pormeistere - Valkas novada domes deputāte
Agris Simulis - Valkas novada domes deputāts
Aivars Sjademe - Valkas novada domes deputāts
Valdis Šaicāns - Valkas novada domes deputāts
Marita Treijere - Valkas novada domes deputāts
Andris VējiĦš - Valkas novada domes deputāts
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.
2011.gadā notikušas 12 kārtējās un 2 ārkārtas novada domes sēdes. Valkas novada domes
sēdēs izskata tos jautājumus, kuri pirms tam izskatīti pastāvīgi darbojošās komitejās. Domes
sēdēs izskatīti 543 lēmumu projekti. Novada domes sēdēs pieĦemti 7 noteikumi, 6 nolikumi,
19 Saistošie noteikumi.
2011.gadā ir notikušas:
- 12 Finanšu un attīstības komitejas sēdes – izskatīti 158 jautājumi;
- 12 Saimniecisko lietu komitejas sēdes – izskatīti 158 jautājumi;
- 8 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes izskatīti 25 jautājumi;
- 6 Sociālo lietu komitejas sēdes- izskatīti 16 jautājumi.
2011.gadā Valkas novada domē saĦemti un izskatīti 1302 iesniegumi no juridiskām
personām un 659 iesniegumi no fiziskām personām. Reăistrēti 7856 rēėini, 1036 līgumi.
Nosūtītas 1873 atbildes vēstules uz iesniegumiem. Izrakstītas 60 pilnvaras un 329 izziĦas un 27
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uzziĦas. Domes priekšsēdētājs izdevis 117 rīkojumus par pamatdarbības jautājumiem.
Sagatavoti un uzrakstīti 201 pieĦemšanas – nodošanas akti.
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;
Valkas novada domes Finanšu nodaĜa;
Valkas novada domes kanceleja;
Valkas novada domes personāla nodaĜa;
Valkas novada domes saimnieciskā daĜa;
Valkas novada domes IT kompetenču centrs;
Valkas novada domes attīstības un plānošanas nodaĜa;
Valkas novada domes dzimtsarakstu nodaĜa;
Valkas novada domes siltumapgādes nodaĜa;
Valkas novada domes ūdensapgādes un kanalizācijas nodaĜa;
Valkas novada domes teritorijas apsaimniekošanas nodaĜa;

Valkas novada domes iestādes:
-

Izglītības pārvalde;
Valkas ăimnāzija;
Valkas pamatskola;
Valkas pilsētas pirmskolas izglītības
iestāde „PasaciĦa;
Valkas pilsētas specializētā PII
„PumpuriĦš;
Ērăemes pamatskola;
Kārėu pamatskola;
Ozolu pamatskola;
Vijciema pamatskola;
Valkas mākslas skola;
J.Cimzes Valkas mūzikas skola;
Valkas novada Bērnu – jaunatnes
sporta skola;
Valkas novada Bērnu un jauniešu
centrs „Mice;
Valkas novada Centrālā bibliotēka;
Zvārtavas pagasta bibliotēka;
Ērăemes bibliotēka;
OmuĜu bibliotēka;

-
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Turnas bibliotēka;
Kārėu pagasta bibliotēka;
Valkas pagasta Lugažu bibliotēka;
Valkas pagasta SēĜu bibliotēka;
Vijciema bibliotēka;
Valkas pilsētas Kultūras nams;
Kārėu pagasta tautas nams;
Turnas tautas nams;
Vijciema Tautas nams;
Valkas pagasta Saieta nams
„Lugažu muiža”;
Zvārtavas pagasta tautas nams;
Valkas novada Sociālais dienests;
Sociālās aprūpes nams;
Ērăemes bērnu nams-patversme;
Valkas novada bāriĦtiesa;
Valkas novada pašvaldības policija;
Valkas pilsētas stadions;
Valkas novada būvvalde;
Vijciema feldšeru punkts;
Ērăemes feldšeru punkts.

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību nodrošina šādi pakalpojumu centri, kas ir
pašvaldības iestādes:
•
•
•
•
•

Valkas novada Kārėu pagasta pārvalde;
Valkas novada Ērăemes pagasta pārvalde;
Valkas novada Valkas pagasta pārvalde;
Valkas novada Vijciema pagasta pārvalde;
Valkas novada Zvārtavas pagasta pārvalde.

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;
biedrībā „Latvijas –Igaunijas institūts”;
biedrībā„Lauku partnerība ZiemeĜgauja”;
biedrībā „Florbola klubs „Valka”;
biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija”;
biedrībā „ Valkas rajona jaunatnes veselības kustība”;
biedrībā „No Salacas līdz Rūjai”;
biedrībā „Eiroreăions „Pleskava - Livonija”;
nodibinājumā „Latvijas bērnu fonds”;
nodibinājumā „Vidzemes attīstības aăentūra”.

Pašvaldība ir kapitāldaĜu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
•
•
•

SIA „Valkas pilsētas tirgus”;
SIA „Valkas TV-5”;
SIA „Valkas namsaimnieks”.
Pašvaldība ir kapitāldaĜu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās:
SIA „ZiemeĜvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”;
SIA „Enefit Power&Heat Valka”;
• SIA „Vidzemes slimnīca”.
•
•
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Personāls
Laikā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim Valkas novada domē
vidējais strādājošo skaits- 570 darbinieki (t.sk. 167 pedagogi), no kuriem 422 sievietes un 148
vīrieši.
8.attēls

Valkas novada domes darbinieku iedalījums pēc dzimuma.
Valkas novada domes darbinieku vidējais vecums laikā no 2011.gada 1.janvāra līdz
31.decembrim bija 50 gadi. Visvairāk ir darbinieki vecumā no 50 - 59 gadiem - 218 darbinieki,
pēc tam seko darbinieki vecumā no 40 - 49 gadiem - 156 darbinieki, trešo lielāko vecuma
grupu veido darbinieki no 60 - 69 gadiem – 89 darbinieki, ceturto grupu veido darbinieki
vecumā līdz 29 gadiem – 27 , bet vismazāk darbinieku ir vecumā grupā pēc 70 gadiem – 13
darbinieki.
9.attēls

39%

16%

Līdz 29
5%

no 30 līdz 39
no 40 līdz 49

12%

no 50 līdz 59
no 60 līdz 69

28%

2.att. Valkas novada domes darbinieku iedalījums pa vecuma grupām no
2011. gada 1.janvāra līdz 31.decembrim (%)
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Valkas novada domes darbinieku sadalījums pēc izglītības:
• Doktora grāds – 1 darbiniekam
• Maăistra grādu ieguvuši 23 darbinieki
• Augstāko izglītību – 278 darbinieki
• Vidējo vispārējo – 95 darbinieki
• Vidējo speciālo – 139 darbinieki
• Pamata izglītību ieguvuši 34 darbinieki
10.attēls

49%

Doktors
24%

Maģistra
Augstākā
Vidējā speciāla
Vidējā

17%

6%

Pamata

4% 0%

Darbinieku iedalījums pēc izglītības no 2011. gada 1.janvāra līdz 31.decembrim (%).
Kā redzams attēlā, Valkas novada domē visvairāk ir darbinieki ar augstāko izglītību
(49%). Ar vidējo speciālo izglītību (24%), vidējo (17%), pamata (6%) un maăistra (4%).
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2. Finanšu resursi un darbības rezultāti
2.1. Pamatbudžeta ieĦēmumi
Pašvaldības pamatbudžeta ieĦēmumus veido nodokĜu un nenodokĜu ieĦēmumi, maksas
pakalpojumi un citi pašu ieĦēmumi, kā arī transferti no citiem budžetiem.
2.tabula
Valkas novada domes pamatbudžeta
apstiprinātais 2012.gadā,LVL

ieĦēmumi

Pamatbudžeta ieĦēmumi

izpilde

2010.gads

2010.-2011.gadam
2011.gads

un

2012.gads

NodokĜu ieĦēmumi : t.sk.

2317955

2415216

2349256

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

2106541

2161826

2084857

Nekustāmā īpašuma nodoklis

211414

247869

250399

0

5521

14000

110634

769340

61300

IeĦēmumi no uzĦēmējdarbības un īpašuma

158

16

0

Valsts un pašvaldības nodevas

6068

7060

7100

Sodi un sankcijas

3791

6582

4200

Pārējie nenodokĜu ieĦēmumi

89384

723310

0

IeĦēmumi no īpašuma pārdošanas

11233

32372

50000

IeĦēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem

1186965

1004753

1184600

Transferti kopā: t.sk.

5067660

7003051

3641247

Valsts budžeta transferti

5012364

6970254

3606247

55296

32797

35000

8683214

11192360

7236403

AzartspēĜu nodoklis
NenodokĜu ieĦēmumi: t.sk.

Pašvaldību budžetu transferti
Kopā
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11.attēls

No attēla redzams, ka visvairāk ieĦēmumus sastāda transferti (62%) un nodokĜu
ieĦēmumi (22%). Nozīmīgu ieĦēmumu daĜu Valkas novada pamatbudžetā veido ieĦēmumi no
budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem , kas 2011.gadā sastāda 9,0% no kopējiem
budžeta ieĦēmumiem, kuri veidojas no iedzīvotāju īres maksas, maksas par komunālajiem
pakalpojumiem (apkure, ūdens, kanalizācija), nomas maksām.
NodokĜu ieĦēmumi ir viens no galvenajiem ieĦēmumu avotiem – 2011.gadā saĦemti
nodokĜu ieĦēmumi LVL 2415216, kas no kopējā budžeta sastāda 22%.
12.attēls
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2011.gadā Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieĦēmumi sastādīja LVL
11192360. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2011.gadā ieĦēmumi kopumā palielinājušies par
vairāk nekā LVL 2509146 (par 28.8%), t.sk., nodokĜu ieĦēmumi- iedzīvotāju ienākuma
nodoklis par LVL 55285 (2.6% ) un īpašuma nodoklis par LVL 36455(7.2%), transferti par
LVL 1935391 (38.2%). 2011.gadā vairāk saĦemta
dotācija no Pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda LVL 25753. Pārējie pašvaldību budžetā saĦemtie valsts budžeta iestāžu
uzturēšanas izdevumu transferti palielinājušies par LVL 1525136, tajā skaitā Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētajam projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Valkā, II kārta” LVL 1189345, sporta zālei Vijciema pagastā LVL 155566, ceĜiem
Ērăemes un Zvārtavas pagastos LVL 132376. Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto
projektu īstenošanai saĦemts vairāk LVL 407580, tas saistīts ar vairākiem lieliem projektiem,
kā Lugažu un SēĜu ciema ūdenssaimniecības attīstība, Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija
Valkas pilsētā.
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieĦēmumi samazinājušies pa LVL 182212 (15.4%),
kas izskaidrojams ar iedzīvotāju zemo maksātspēju, kas rada būtiskus zaudējumus domes
budžetā.
2.2. Pamatbudžeta izdevumi
3.tabula
Valkas novada domes pamatbudžeta
apstiprinātais 2012.gadā,LVL

ieĦēmumi

izpilde

2010.gads

Pamatbudžeta izdevumi

2010.-2011.gadam

2011.gads

un

2012.gads

Vispārējie valdības dienesti

863310

863598

878260

Sabiedriskā kārtība un drošība

40650

38303

40186

Ekonomiskā darbība

2426158

7929768

3146398

Pašvaldības teritoriju un mājokĜu
apsaimniekošana

1444196

1522582

1429150

Veselības aprūpe

11360

10344

9654

Atpūta , kultūra un reliăija

786855

475907

505775

Izglītība

1949650

1869339

1824939

Sociālā aizsardzība

582411

631583

621912

Kopā

8104590

13341424

8456274

Pamatbudžeta izdevumi 2011.gadā salīdzinot ar 2010.gadu ir palielinājušies par LVL
5236834 vai 64.6%.
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13.attēls

No attēla redzams, ka visvairāk tiek tērēts ekonomiskai darbībai (60%), izglītībai
(14%), pašvaldību teritoriju un mājokĜu apsaimniekošanai (11%). Pašvaldības pamatbudžeta
izdevumi 2011.gadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu palielinājušies par 64.6 %, jeb LVL
5239169 .Tas izskaidrojams ar to, ka 2011. gadā tika realizēti vairāki apjomīgi projekti.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2011.gadā izdevumi ekonomiskai darbībai pieauguši par
LVL 5503610 ( 326%), tas saistīts ar dažādu projektu realizāciju.
Lielākie realizētie projekti par LVL 3172887 „Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija
Valkā„ , LVL 377539 SēĜu un Lugažu ciema ūdenssaimniecības attīstība un LVL 274599
Kārėu ciema ūdenssaimniecības projekts.
Palielinājušies
izdevumi
par 5.4 %
pašvaldības teritoriju un mājokĜu
apsaimniekošanai – LVL 78386, jo palielinājušies izdevumi , precēm un pakalpojumiem.
Sociālai aizsardzībai palielinājušies izdevumi par 8.4 % vai LVL 49172. Palielinājums
šajos izdevumos, sakarā ar sociālo pabalstu pieaugumu.
Lai gan kopumā izdevumi palielinājušies, izdevumu veidos vērojams arī to
samazinājums.
Atpūtai , kultūrai un reliăijai izdevumi samazinājušies par 39.5% vai LVL 310948, jo
iepriekšējā gadā tika uzbūvēta sporta zāle Kārėu pagastā.
Izdevumi izglītībai samazinājušies par LVL 80311, sakarā ar atlīdzības, preču un
pakalpojumu izdevumu samazinājumu.
2011.gadā atmaksāti aizdevumi LVL 4428374.
Valkas novada pašvaldība ir saĦēmusi aizĦēmumu 2011.gadā LVL 4731317. Kredīts
izmantots dažādu projektu realizācijai un iegādēm.
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4.tabula
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām,LVL
2010.gads
izpilde

PosteĦa nosaukums

2011.gads
izpilde

Apstiprināts
2012.gads

Atalgojums

2323397

2255393

2280189

Darba devēja VSAOI

581739

562833

574715

8625

10342

6639

Komandējuma un dienesta braucieni
Pakalpojumi

1561070

Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces

432748

490152

315051

Izdevumi periodikas iegādei

9343

6755

5888

NodokĜu maksājumi

8070

9503

10900

Procentu izdevumi

218724

279525

301829

Sociālie pabalsti

501569

510710

367809

Uzturēšanas izdevumu transferti

91520

66211

65000

2356177

7639648

2974831

Kapitālie izdevumu transferti

8086

0

0

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām

3522

1378

1550

8104590

13341424

8456274

Kapitālie izdevumi

Kopā

1508974

1551873

14.attēls

No attēla redzams, ka 2011.gadā visvairāk tērēts pamatkapitāla veidošanai (57%),
atlīdzībai (36%), precēm un pakalpojumiem (15%), sociāliem pabalstiem (4%).
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15.attēls

Kā redzam attēlā, izdevumu daĜā vislielākais palielinājums pamatkapitāla veidošanai
LVL 5283471 un procentu izdevumiem LVL 60888 , sakarā ar apjomīgu projektu realizāciju.
Krājumiem, materiāliem un precēm palielinājums par LVL 57404. Samazinājums atlīdzībai,
pakalpojumiem, periodikas iegādei, uzturēšanas izdevumu transfertiem un pārējiem
izdevumiem.
2.3. Speciālā budžeta ieĦēmumi un izdevumi
5.tabula
2010.gada
izpilde

2011.gada
izpilde

Apstiprināts
budžets 2012.gadam

IeĦēmumi

107707

126722

86345

Dabas resursu nodoklis

11930

14934

10800

39

67

0

AutoceĜu fonds

95738

111721

75545

Izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām

121270

152143

88496

1462

500

121270

150681

87996

Izdevumi atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām
Atlīdzība

121270

152143

88496

0

1178

0

Preces un pakalpojumi

98481

104112

75196

Kapitālie izdevumi

22789

29965

12800

0

16888

0

NenodokĜu ieĦēmumi

Vides aizsardzība
Teritoriju
un
apsaimniekošana

Dažādi izdevumi

mājokĜu
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2011.gadā speciālā budžeta līdzekĜi palielinājušies par 19015 LVL, bet izdevumi par
LVL 30873. Izdevumu palielinājums pašvaldību teritoriju un mājokĜu apsaimniekošanai, tas
izskaidrojams ar atlikumu autoceĜu fondā uz 2010.gada beigām.
16.attēls

IeĦēmumu palielinājums autoceĜu fondam LVL 15983, sakarā ar vairāk saĦemtiem
uzturēšanas izdevumu transfertiem.
Dabas resursu nodoklis 2011.gadā salīdzinot ar 2010.gadu palielinājies par LVL 3004.
To izlieto vides uzturēšanas izdevumiem.
17.attēls

Salīdzinot 2010.gadu ar 2011.gadu izdevumu palielinājums pašvaldību teritoriju un
mājokĜu apsaimniekošanai, tas izskaidrojams ar atlikumu autoceĜu fondā uz 2010.gada beigām.
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AutoceĜu fonda līdzekĜi izlietoti ceĜu greiderēšanai, sniega tīrīšanai, autoceĜu bedrīšu
remontam un transportlīdzekĜu iegādei.
6.tabula
2.4.Valkas novada domes ziedojumu un dāvinājumu ieĦēmumi un izdevumi
Ziedojumu un dāvinājumu ieĦēmumi kopā:
t.sk
no juridiskām personām
no fiziskām personām

2010.gads
19057

2011.gads
13134

18875
176

8660
4474

10968

14460

0
8494
0
2474

0
13454
324
682

Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi kopā:
t.sk.
Vispārējie valdības dienesti
Brīvais laiks,sports,kultūra
Izglītība
Sociālā aizsardzība

Pašvaldība 2011.gadā saĦēmusi ziedojumus un dāvinājumus no juridiskām personām
LVL 8660 un no fiziskām personām LVL 4474, kuri izlietoti sociālai aizsardzībai, kultūras
pasākumiem, bibliotēku grāmatu iegādei un Meža dienu organizēšanai.
7.tabula
2.5. Debitori un kreditori
Aktīvs

Uz pārskata
perioda
beigām
1
3
5. Debitori – kopā
308775
1. Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem
151426
1. Prasības par nodokĜiem
81060
3. Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un
0
ES
politiku
instrumentu
finansētajiem
pasākumiem, izĦemot Kohēzijas fonda
projektus
5. Uzkrātie ieĦēmumi
7836
6. Pārmaksātie nodokĜi
36824
8. Pārējās prasības
31629
9. Uzkrājumi nedrošām prasībām (-)
-657823

Uz pārskata
gada
sākumu
4
603 934
208 583
75 887
257 591

IzmaiĦas
( +, - )

6 417
22 108
33 348
-489 772

+1419
+14716
-1719
+168051

5
-295159
-57157
+5173
-257591

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitoru parādi samazinājušies par LVL 295159.
Lielākie debitori uz 2011.gada 31.decembri ir fiziskās un juridiskās personas par komunālajiem
maksājumiem.
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8.tabula
Darbs ar debitoru parādu piedziĦu
Darbība
Nosūtīti atgādinājumi Kārėu
komunālo maksājumu parādniekiem
Nosūtīti atgādinājumi Valkas
pilsētas domes izsniegto studiju
kredītu parādniekiem

Parādnieku Summa
skaits
Ls
9
4238

7

2173

Iesniegtas lietas tiesu izpildītājam
3
pēc tiesas sprieduma par Valkas
pilsētas komunālo pakalpojumu
parādu piedziĦu
Atgādinājums atlīdzināt zaudējumus 1
pēc tiesas sprieduma krimināllietā

8193

206

Piezīmes
4 parādnieki sāka maksāt
labprātīgi,
5 tika nodoti saistību piespiedu
izpildei brīdinājuma kārtībā
Pēc atgādinājumu saĦemšanas
noslēgta vienošānās par
maksājuma grafika maiĦu, pārējie
veikuši samaksu.
1 piedziĦa nav iespējama, 2 notiek

nodots saistību piespiedu izpildei
brīdinājuma kārtībā

9.tabula
Aprēėinātais nekustamā īpašuma nodoklis 2011.gadā
Nekustamā
veids

īpašuma Aprēėināts, Ls
par 2011.gadu

Zeme

187394.78

Ēkas, mājoklis

72928.06

Samaksāts, Ls
par 2011.gadu
(kārtējie
maksājumi)
161601.21
60684.6

Samaksāti parādi Ls
14195.36
17699.71

Parāds (bez kavējuma naudas) uz 2012.gada sākumu – Ls 47452.44. 2011.gadā kopumā
izsūtīti 178 atgādinājumi un brīdinājumi par nekustamā īpašuma nodokĜa pamatparāda un
nokavējuma naudas samaksu un 23 brīdinājumi par parādu piedziĦas uzsākšanu. 15 nekustamā
īpašuma nodokĜu parādnieki nodoti tiesu izpildītājam – parādu piedziĦai.
10.tabula
Pasīvs

1
Kreditori - kopā
1. IlgtermiĦa saistības
1.1. IlgtermiĦa aizĦēmumi
1.5. IlgtermiĦa nākamo periodu ieĦēmumi
1.9. ĪstermiĦa aizĦēmumi un ilgtermiĦa

Piezīmes
Nr.
2
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.5.
5.1.9.
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Uz
pārskata
perioda
beigām
3
14300472
10597677
4387606
6210071
0

Uz
pārskata
gada
sākumu
4
10 110 187
6 347 651
4 269 233
2 076 872
1546

IzmaiĦas
( +, - )
5
+4 190285
+4250026
+1 18373
+4133199
-1546

aizĦēmumu īstermiĦa daĜa
ĪstermiĦa saistības
2.1. ĪstermiĦa aizĦēmumi un ilgtermiĦa
aizĦēmumu īstermiĦa daĜa
2.2. ĪstermiĦa saistības pret piegādātājiem un
darbuzĦēmējiem
2.3. ĪstermiĦa uzkrātās saistības
2.6. Norēėini par darba samaksu un
ieturējumiem ( izĦemot
nodokĜus)
2.7. NodokĜi un sociālās apdrošināšanas
maksājumi
2.8. Pārējās īstermiĦa saistības
2.9. Nākamo periodu ieĦēmumi

Salīdzinājumā
4190285LVL

ar

iepriekšējo

5.2.-5.9.
5.2.

3702795
470436

3762536
316814

-59741
+153622

5.3.

163999

439202

2475203

5.4.2.
5.6.

230695
66120

234307
73407

-3612
-7287

5.7.

43647

63 626

-19979

5.8.
5.9.

3046
2724852

7030
2628150

-3984
+96702

pārskata

periodu

kreditori

palielinājušies

par

2.6. AizĦēmumi un galvojumi
Lai nodrošinātu nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības attīstības projektu
finansēšanai, pārskata gadā piesaistīti papildus finanšu resursi.
11.tabula
Pārskats par aizĦēmumiem
Aizdevējs

Mērėis

2011.
gada
sākumā

2012.
gada
beigās

EUR

AizĦēm
uma
līguma
summa
4719

3087

1505

20.06.2016.

LVL

20000

3165

3165

24.11.2008

20.10.2033

LVL

65000

62260

59520

21.04.2004.

20.04.2024.

LVL

43000

28830

26650

01.12.2009.

20.09.2031.

EUR

311754

248788

121838

22.09.2009.

15.09.2011.

EUR

6338

2451

0

01.12.2009

20.10.2028

LVL

65000

60725

57305

23.04.2003

20.04.2011

LVL

45000

2700

0

ERAF proj. „Valkas 03.04.2008
pilsētas
izgāztuves

20.03.2030

LVL

261160

248260

235360

SEB
Finanšu līzings
Unilīzings
Valsts kase Atkritumu izgāztuves
rekultivācija
Valsts kase Pašvaldības iestāžu
remontdarbiem
un
labiekārtošanai
Valsts
Pašvaldības
ēku
kase
remontdarbiem
Valsts
Proj. „ Valkas-Valgas
kase
kopējās
mākslas
vides
attīstība”
īstenošana
SEB
SIA SEB līzings
Unilīzings
Valsts
SIA
Vidzemes
kase
slimnīca
pamatkapitāla
palielināšana
Valsts
Valkas 2.vidusskolas
kase
renovācija
Valsts
kase

Līguma
parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiĦš

Valūta

25.112009

15.11.2012

10.01.2007.
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Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase/Ziem
eĜu
investīciju
banka
Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase

rekultivācija”
Valkas 1.vidusskolas 23.04.2003
sporta
zāles
celtniecība
Valkas pilsētas PII 23.04.2003
„PasaciĦa”
siltināšana
Valkas
pilsētas 12.10.2001
1.kārtas
1.daĜas
siltumapgādes
sistēmas
rekonstrukcija

20.04.2011

LVL

70000

4100

0

20.04.2011

LVL

5000

310

0

04.07.2016

USD

143431

65102

49647

20.02.2022

LVL

250000

186000

170000

20.03.2023

LVL

302745

247776

227548

20.03.2023

LVL

12700

10204

9372

20.12.2005

20.01.2026

LVL

32881

29041

27121

20.12.2005

20.01.2026

LVL

20000

17680

16520

16.02.2006

20.01.2024

LVL

384511

318475

294439

30.05.2006

20.01.2024

LVL

30283

24643

22763

13.10.2006

20.01.2027

LVL

175000

158072

148344

02.05.2007

20.12.2026

LVL

200000

17246

17246

AusekĜa ielas trotuāra 02.05.2007.
seguma
remonta
īstenošanai
Valkas
pilsētā
Valkas
pilsētas 01.06.2007
domes
sociālās
aprūpes
nama

20.12.2026

LVL

35000

311404

29156

20.12.2026

LVL

135000

121763

114151

Valkas
pilsētas 02.02.2004
infrastruktūras
sakārtošana
un
iestāžu mat.-lās bāzes
uzlabošana
Valkas
pilsētas 08.04.2005
iestāžu
materiālās
bāzes uzlabošana un
projektu finansēšana
Valkas
pilsētas 10.08.2005
iestāžu

materiālās

bāzes uzlabošana
Valsts
kase
Valsts
kase

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

Lietotas
ziemas
dienesta automašīnas
iegāde
PHARE
projekta
„Pārrobežu
infrastruktūras
attīstība
ValkāValgā” īstenošana
Projektu finansēšanai
un materiālās bāzes
uzlabošanai
Projektu finansēšanai
un materiālās bāzes
uzlabošanai
Valkas pilsētas Rīgas
ielas asfalta seguma
nomaiĦai
ERAF projekta „eVidzeme īstenošanai
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SEB
Unilīzings
Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase

renovācija
SIA SEB līzings
Diagnostikas
aparatūras
iegādei
B/O Valkas slimnīca
ERAF
projekta
„Rīgas
ielas
un
Vienības
gatves
krustojuma
rekonstrukcija Valkā”
īstenošanai
Kohēzijas
fonda
projekts
„Ūdenssaimniecības
attīstība
Austrumlatvijas upju
baseinos”
ERAF proj. „Dalītās
atkritumu vākšanas
un
kompostēšanas
sistēmas izveide un
ieviešana
Valka”
īstenošanai
Valkas
pilsētas
starptautiskā studiju
centra izveide
Ugunsdrošības
signalizācijas
uzstādīšanai Valkas
pamatskolā,PII
PasaciĦa un Valkas
pils.domē
ERAF līdzfin.proj.
Igaunijas-Latvijas
progr.proj. „ValgasValkas
pilsētu
atraktivitātes
uzlabošana”īstenošan
ai
ERAF proj. „Valkas
pilsētas pirmsskolas
izglītības
iestādes
„PasaciĦa”
infrastruktūras
attīstība
ELFLA
proj.
„Lugažu saieta nama
rekonstrukcija
1.kārta”īstenošanai
ERAF
projekta
„Dabas
zinātĦu
kabinetu
labiekārtošana Valkas

30.12.2009

25.04.2011

LVL

3034

741

0

11.12.2009

20.07.2013

LVL

49413

35297

21181

07.05.2008

20.03.2030

LVL

100000

87867

87867

07.05.2008

20.03.2030

LVL

295000

280432

265864

07.05.2008

20.03.2030

LVL

222454

211466

200478

07.05.2008

20.03.2030

LVL

42860

40740

38620

07.05.2008

20.03.2030

LVL

35000

33268

31536

26.02.2009

20.02.2031

LVL

232337

232336

220864

28.04.2009

20.04.2031

EUR

113167

27598

27598

12.10.2009

20.05.2016

EUR

194978

110981

110981

21.10.2009

20.09.2031

EUR

63793

63793

8760
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Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

ăimnāzija”
īstenošanai
Valkas
pilsētas
kultūras
nama
renovācija 2. un
3.kārta
ELFLA proj. „Kārėu
pag. sporta zāles
būvniecība”
īstenošanai
Ēkas
„Valžkalni”pagrabstā
va remontam un
dziĜurbuma izbūve
Kārėu tautas nama
vienkāršotā
rekonstrukcija
Finanšu stabilizācijas
aizdevums
KokogĜu
ceha
celtniecība
Finanšu stabilizācijas
aizdevums
Turnas tautas nama
teritorijas
labiekārtošana
ERAF proj. „Lugažu
ciema
ūdenssaimniecības
attīstība” īstenošanai
ERAF proj. „SēĜu
ciema
ūdenssaimniecības
attīstība” īstenošanai
ELFLA proj. „Valkas
novada
infrastruktūras
objektu
kvalitātes
uzlabošana”
īstenošana
ERAF
projekts
„Valkas pilsētas PII
„PasaciĦa”telpu
renovācija
Valkas kultūras nama
renovācijas
īstenošanas
pabeigšanai
ERAF proj. „Tranzīta
maršruta
ielu
rekonstrukcija Valkas
pilsētā”īstenošanai
Kurināmā
iegādei
2010.-2011.gada

02.10.2009

20.09.2031

EUR

397204

397204

387396

01.10.2009

20.09.2031

EUR

169379

85381

85381

26.08.2008

20.08.2028

LVL

150000

145890

137670

09.10.2008

12.12.2020

LVL

34361

29879

26891

31.01.2002

12.12.2020

LVL

42500

30500

27500

20.01.1997

20.12.2020

LVL

93077

48782

44782

19.07.200

12.12.2020

LVL

13394

8000

7200

26.02.2010

20.02.2032

EUR

42905

22964

22964

19.03.2010

20.03.2032

EUR

115154

55828

0

19.03.2010

20.03.2032

EUR

129842

102300

0

21.06.2010

20.06.2032

EUR

435600

101807

111600

27.07.2010

20.07.2032

LVL

37880

37880

10987

19.08.2010

20.07.2032

LVL

84874

84874

84874

02.07.2010

20.05.2040

LVL

4933290

329736

724791

01.11.2010

20.10.2011

LVL

95000

95000

0
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apkures
sezonas
nodrošināšanai
P-10/2011 īstermiĦa
aizdevums budžeta
un finanšu vadības
nodrošināšanai
2011.g.
P210/2011
Valkas
pagasta
Lugažu
ciema
Ūdenssaimniecības
attīstība
P209/2011
Valkas
pagasta SēĜu ciema
Ūdenssaimniecības
attīstība
P-287/2011
Kurināmā iegādei
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Kārėu ciemā
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Valka 2.kārta

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

21.02.2011

10.12.2011

LVL

150000

0

0

05.07.2011

20.06.2033

LVL

210817

210817

135073

05.07.2011

20.06.2033

LVL

160906

0

109220

11.08.2011

20.07.2012

LVL

199813

0

175096

20.12.2011

20.12.2033

LVL

247149

0

60712

20.12.2011

20.12.2039

LVL

2190943

0

62011

13904646

4592326

4859547

KOPĀ

Pašvaldības kredītsaistības uz plānoto periodu sastāda 13% (pieĜaujamais 20%) no
pamatbudžeta ieĦēmumiem, kas norāda uz to, ka pašvaldībai ir pietiekama finanšu kapacitāte,
lai piesaistītu aizĦēmumu līdzekĜus investīciju projektu līdzfinansēšanai.
AizĦēmumi Ħemti no Valsts kases, domes sēdēs pieĦemot lēmumus par to
nepieciešamību. 2011.gadā ir noslēgti seši aizĦēmuma līgumi par kopējo līguma summu
3 159 628 LVL. SaĦemtie aizĦēmumi 2011.gadā sastāda 10 777 304 LVL, atmaksātā
pamatsumma – 5 622 497 LVL, Lauku atbalsta dienests saskaĦā ar noslēgto līgumu pārskaitījis
starpmaksājumu kredīta dzēšanai – 36057LVL.
12.tabula
2011.gadā ir noslēgti aizĦēmuma līgumi
Līguma
datums
21.02.2011
05.07.2011
05.07.2011
11.08.2011
20.12.2011
20.12.2011

Mērėis

Summa LVL

Apgrozāmo līdzekĜu iegādei (īstermiĦa)
Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecībai
Valkas pagasta SēĜu ciema ūdenssaimniecībai
Kurināmā iegādei (īstermiĦa)
Kārėu pagasta ūdenssaimniecībai
Valkas pilsētas 2.kārtas ūdenssaimniecībai

150000
210817
160906
199813
247149
2190943

Izlietotā
aizĦēmuma summa
LVL
uz 31.12.2011
150000
210817
159819
175096
60712
468193

Valkas novada dome kopumā izsniegusi galvojumus LVL 16600 apmērā. Galvojumi
izsniegti fiziskām personām studiju kredītiem. Neatmaksātā summa, kurai nav iestājies
maksāšanas termiĦš uz gada beigām sastāda LVL 12015.
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2.7. Nekustamā īpašuma novērtējums
Valkas novada zemes izmantošanas struktūra, kā arī sadalījums pēc zemes lietošanas
mērėa grupām raksturots pēc Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Kadastra reăistra
informācijas datiem pēc stāvokĜa uz 2011. gada 1. janvāri.
13.tabula
Zemesgrāmatā reăistrētie īpašumi
Plānotais beigu
termiĦš
ierakstīšanai
zemesgrāmatā

Īpašuma
raksturojums

31.12.2015.
31.12.2015.
31.12.2015.
31.12.2015.

Zeme
Ēkas
Būves
DzīvokĜi
KOPĀ

Bilances
(atlikusī) vērtība
īpašumiem, kuri
jāieraksta
zemesgrāmatā
(Ls)

Bilances
(atlikusī)
vērtība
īpašumiem, kuri
ir ierakstīti
zemesgrāmatā
(Ls)

% no kopējā
īpašuma, kuri
ir ierakstīti
zemesgrāmatā

1811250
5737554
1983426
215992
9748222

879426
4974848
1120063
17484
6991821

48.6
86.7
56.5
8.1
71.7

Bilances (atlikusī)
vērtība īpašumiem,
kuri nav ierakstīti
zemesgrāmatā
(Ls)

931824
762706
863363
198508
2756401

Pašvaldības bilancē ir uzskaitīta visa īpašumā un lietošanā esošā zeme. Pavisam Valkas
novada dome līdz 31.12.2011. zemesgrāmatā reăistrējusi 277 īpašumus jeb 71.7% apmērā ar
kopējo platību 451.9713 ha, no tiem 2011. gadā zemesgrāmatā reăistrēti 34 īpašumi.
Īpašuma tiesības tiek nostiprinātas pakāpeniski, atbilstoši kārtējam gadam budžetā
atvēlētā finansējuma ietvaros.
Pašvaldībā nav īpašuma tiesību apliecinājuma ierobežojumi, īpašumi nav ieėīlāti.
14.tabula
Nekustamā īpašuma izmaiĦas

Īpašums
1. Zeme, ēkas, būves, t.sk.:
2. Dzīvojamās ēkas
3. Nedzīvojamās ēkas
4. Transporta būves
5. Zeme zem ēkām un būvēm
6. Kultivētā zeme
7. Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme
8. Pārējā zeme
9. Inženierbūves
10.Pārējais nekustamais īpašums

Uz
31.12.2011.
19769967
245269
5542880
6113459
1132026
391492
55590
232142
3179589

Atlikusī
vērtība LVL
Uz
31.12.2010.
13556933
333223
5485670
2488912
765309
149138
21233
866169
364324

IzmaiĦas
( +, - )
+6213034
-87954
+57210
+3624547
+366717
+242354
+34357
-634027
+2815265

2877520

3082955

-205435
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Nedzīvojamo ēku vērtības palielinājumu veido: no jauna uzceltā Vijciema sporta zāle
246892 LVL un Mierkalna tautas nama remonts 9540 LVL.
Samazinājums nedzīvojamām ēkām: veicot salīdzināšanu ar VZD datiem tika izslēgtas
ēkas, kas nav novadam piederošas ēkas 37726 LVL (nolietojums 2546 LVL).
Transporta būvēm vērtības palielinājumu veido: Valkas pilsētā tranzītmaršruts
3877303 LVL, ceĜa remonts Ērăemes pagastā Veikals –Liepu iela 27315 LVL un DarbnīcasTurnas ceĜš 34364 LVL, Zvārtavas pagastā ielu remonti Liepu iela 20775 LVL, Gaujas iela
76947 LVL un Nākotnes iela 20006 LVL. Nobruăēts laukums Puškina ielā 10 pie bērnudārza
4235 LVL un nobruăēts piebraucamais ceĜš un laukums pie Vijciema pamatskolas 12179 LVL.
Veicot salīdzināšanu ar VZD datiem tika izslēgtas dzīvojamās ēkas, kas nav novadam
piederošas ēkas 88187 LVL (nolietojums 10820 LVL).
Inženierbūvju palielinājumu veido: Valkas pilsētā Kohēzijas projekta 2 kārtā izbūvētās
sūkĦa stacijas, ūdensvada un kanalizācijas tīkli 2425305 LVL. Izbūvēti Valkas pagasta SēĜu
ciema centralizētais ūdensvada un kanalizācijas tīkli 138028 LVL un Valkas pagasta Lugažu
ciema centralizētais ūdensvada un kanalizācijas tīkli 307621 LVL. Sākotnēji atzīti bilancē
Ērăemes pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Ērăemē un Turnā 120 LVL.
Pārējais nekustamais īpašums vērtība palielinājusies, izgatavota piemiĦas plāksne
Lāčplēša ordeĦa kavalierim A.Plūmem 139 LVL, sākotnēji atzīti bilancē Rīgas ielā 41
sadzīves ēka un ugunsdzēsības tornis - 13272 LVL. Norakstīta palīgēka 156 LVL
(nolietojums 6 LVL).
2.8. IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi
15.tabula
Valkas novada domes ilgtermiĦa finanšu ieguldījumi
UzĦēmuma nosaukums,
Juridiskā adrese, reăistrācijas Nr.
„Valkas pilsētas tirgus „ SIA
Valka Rīgas iela 5a reă.
Nr.44103011386
“ Valkas TV-5”SIA
Valka RaiĦa 18-60
Reă.Nr.4410300466
„Valkas namsaimnieks”SIA
Valka Rīgas iela 22
Reă.Nr. 44103055060
Enefit Power&Heat SIA
Valka
Reă.Nr.44103024234
„Vidzemes slimnīca” SIA
Valmiera,Jumaras iela 195
Reă.Nr. 40003258333
„ZiemeĜvidzemes atkritumu
apsaimniekošanas organizācija” SIA
Valmiera
Rīgas ielas 32
Reă.Nr. 44103015509
KOPĀ PAVISAM:

Ieguldījums
uz
31.12.2010.
LVL
28000

IzmaiĦas
(+,-)
(LVL)

Ieguldījuma
lielums uz
31.12.2011.

Līdzdalība
%

LVL
0

28000

100

-2948

0

100

165313

100

25000

25000

10

1394497

1394497

25

58362

58362

5

1671172

-

2948
258659

-93346

1767466
28

-96294

2011.gada beigās ilgtermiĦa finanšu ieguldījumi radniecīgo uzĦēmumu ( ar 100%
pašvaldības kapitāla daĜām ) pamatkapitālā veidoja LVL 193313. 2011.gadā izmaiĦas veiktas par
LVL 96294.
Ar 2011.gada 31.marta Valkas novada domes lēmumu nolemts palielināt SIA „Valkas
Namsaimnieks” pamatkapitālu par 22 700 LVL. Atbilstoši MK noteikumiem, sakarā ar finanšu
ieguldījumu vērtības būtisku samazināšanos pamatkapitāls samazināts par LVL 116046.
SIA „Valkas TV-5” 2011.gadā ir uzsākts likvidācijas process un novembra domes sēdē
apstiprināta likvidācijas bilance ar vērtību 0.00LVL.
Valkas novada domes 2011.gada 18.janvāra ārkārtas domes sēdē Valkas novada dome
nolēma atteikties no kapitāldaĜu pirmpirkuma tiesībām SIA „Valkas Bioenergo kompānija”,
kas tika pārdotas „Eesti Energia” AS. Sabiedrības jaunais nosaukums komercreăistrā - SIA
„Enefit power & Heat Valka”. SaskaĦā ar sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu 2011.gada
18.janvārī tiek piereăistrēts palielinātais parakstītais sabiedrības pamatkapitāls – 250 000 LVL.
Pamatkapitāla palielināšanu veido 150 000 jaunās izlaistās kapitāla daĜas (vienas daĜas vērtība
1 LVL), ko apmaksā AS „Eesti Energia”. Līdz ar to Valkas novada domes līdzdalības procents
sabiedrības pamatkapitālā, saskaĦā ar uzĦēmuma reăistra datiem samazinās no 25% uz 10%.
2.9. Pašvaldību kapitālsabiedrību darbības rezultāti
Valkas novada domei ieguldīts 100% pašvaldības pašu kapitāls :
SIA „Valkas pilsētas tirgus” – galvenais darbības virziens organizēt ielu un izbraukuma
tirdzniecību. Pamatkapitāls LVL 28000. 2011.gada darba rezultāts- zaudējumi LVL 1047
(2010.gadā LVL 1018).
SIA „Valkas TV-5” ar pamatkapitālu LVL 2948. 2011.gadā ir uzsākts likvidācijas process
un novembra domes sēdē apstiprināta likvidācijas bilance ar vērtību 0.00LVL.
SIA „Valkas namsaimnieks” – galvenais darbības virziens dzīvojamo māju apsaimniekošana
un pārvaldīšana, kā arī tām piegulošās teritorijas labiekārtošana, māju iekšējo siltumtīklu un
iekārtu ekspluatācijas nodrošināšana un siltumapgādes sistēmas apsaimniekošana, uzturēšana
un citi. Pamatkapitāls sastāda LVL 281359. 2011.gadā ir notikušas būtiskas izmaiĦas postenī
„IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi” . SIA „ Valkas Namsaimnieks” 2011.gadu beidzis ar LVL
128448 (2010.gadā LVL 317) lieliem zaudējumiem, kas ietekmē būtisku ilgtermiĦa
ieguldījumu samazināšanos. Zaudējumi radušies izvērtējot šaubīgos un nedrošos debitoru
parādus, līdz ar to pārskata gadā tika izveidoti uzkrājumi par LVL 58317. Bez tam pārskata
gadā veikti liela apjoma remonti dzīvojamām ēkām (jumtu, siltumtīklu, iekšējo ūdensvada
tīklu, durvju, logu).
2.10. Paveiktie un plānotie pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā
Valkas novada attīstības programma apstiprināta 2011.gada 31.martā, izstrādāta laika
periodam no 2010. līdz 2016. gadam. Izstrādes mērėis bija noteikt pasākumu kopumu
ilgtermiĦa prioritāšu īstenošanai. Izstrādājot attīstības programmu vērā tika Ħemti visi sniegtie
priekšlikumi programmas izstrādei. No juridiskām personām rakstiski priekšlikumi
sabiedriskas apspriešanas posmā netika saĦemti.
Fizisko personu atsaucība programmas izstrādes un sabiedriskās apspriešanas procesā
bija maza. No fiziskām personām sabiedriskās apspriešanas posmā netika saĦemti Attīstības
programmas saturu būtiski ietekmējoši priekšlikumi.
2011.gadā tika apstiprināts Valkas novada teritorijas plānojums 2010. – 2022.gadam,
kura izstrāde tika uzsākta 2009. gada 27. augustā, kad Valkas novada dome pieĦēma lēmumu
par Valkas novada teritorijas plānojumu (sēdes protokola izraksts Nr.6.§.33.). 2009.gada
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24.septembrī Valkas novada dome pieĦēma lēmumu par Darba uzdevuma apstiprināšanu
Valkas novada teritorijas plānojuma izstrādei (sēdes protokola Nr.7, 3.§).
Valkas novada teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas
plānojums, kurā parādīta teritorijas pašreizējā izmantošana, noteikta plānotā izmantošana un
izmantošanas aprobežojumi ar ilgtermiĦa perspektīvu uz 12 gadiem.
2011. gada 26.maija sēdē tika pieĦemts lēmums „Par Valkas novada domes saistošo
noteikumu „Valkas novada teritorijas plānojuma grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas
noteikumi” (protokols Nr.6 §6). Publicēts „Latvijas Vēstnesī” 2011.gada 9.jūnijā.
2.11. Projekti un to īstenošanas rezultāti
2011.gadā pabeigti un turpināti projekti, kuru realizēšanai un ieviešanai piesaistīts
finansējums no vairākiem avotiem - Eiropas Reăionālās attīstības fonda, Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Kohēzijas fonda un citiem. 2011.gadā
projektu īstenošanai izlietoti LVL 7720576.
Eiropas Reăionālās attīstības fonda finansējums piesaistīts projektiem „ Tranzīta
maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā”, „ Valkas pagasta SēĜu ciema ūdenssaimniecības
attīstība”, „Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības attīstība”, „ Valkas pagasta Kārėu
ciema ūdenssaimniecības attīstība”,” Izglītības iestāžu informatizācija”.
Aktivitātēm – sporta zāles būvniecība Vijciema pagastā, Mierkalna tautas nama
vienkāršotā rekonstrukcija Zvārtavas pagastā un Turnas tautas nama vienkāršotā rekonstrukcija
Ērăemes pagastā un ceĜu rekonstrukcija Ērăemes un Zvārtavas pagastos ar ES Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu tiek īstenots projekts ” Valkas novada
infrastruktūras objektu kvalitātes uzlabošanai”.
Eiropas Sociālā fonda finansējums piesaistīts projektiem“ Būvinženiera amata vietas
izveide Valkas novada attīstības veicināšanai“ un „ Pašvaldību speciālistu kapacitātes
paaugstināšana ES līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā“,” Darba praktizēšanas
pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaĦu iegūšanai un uzturēšana” un citiem.
2011.gadā turpinājās ES Kohēzijas fonda projekts „ Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Valkā II kārta“.
16.tabula
Lielākie projekti, kuru realizācija uzsākta iepriekšējos gados un pabeigta 2011.gadā
Projekti

Finansējuma avots

Valkas novada infrastruktūras
objektu kvalitātes uzlabošana

ELFLA,Valsts budžeta
dotācija,Valkas novada
dome
Valkas novada Lugažu ciema ERAF,Valsts budžeta
ūdenssaimniecības attīstība
dotācija, Valkas novada
dome
Valkas novada SēĜu ciema ERAF,Valsts budžeta
ūdenssaimniecības attīstība
dotācija, Valkas novada
dome
Darba praktizēšanas pasākumu Eiropas Sociālais fonds
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Kopējais
finansēju
ms
LVL

Pašvaldīb
as
finansēju
ms
LVL

425760

ES
fondu
un
valsts
dotācija
LVL
287943

137817

258369

245449

12918

298917

283970

14945

129930

129930

nodrošināšana
pašvaldībās
darba iemaĦu iegūšanai un
uzturēšanai
Izglītības
iestāžu
informatizācija
Valkas novada Mierkalna
tautas
nama
skatuves
vienkāršotā rekonstrukcija

ERAF,Valsts budžeta 49159
dotācija,
ELFLA,Valkas novada 9539
dome

Lielākie projekti, kuru realizācija uzsākta iepriekšējos gados,
nākamajos gados
Projekti
Finansējuma avots Kopējais
finansēju
ms
LVL
Tranzīta maršruta ielu
rekonstrukcija Valkas pilsētā

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Valkā II
kārta
Valkas novada Kārėu ciema
ūdenssaimniecības attīstība
Atbalsts vispārējās izglītibas
pedagogu
nodrošināšanai
prioritārajos
mācību
priekšmetos
Pedagogu
konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākĜos
Būvinženiera amata vietas
izveide
Valkas
novada
attīstības veicināšanai
Pašvaldību
speciālistu
kapacitātes paaugstināšana ES
līdzfinansēto
projektu
sagatavošanā un īstenošanā

ERAF,Valsts
budžeta dotācija,
Valkas
novada
dome
Kohēzijas fonds,
Valkas novada
dome
ERAF,Valsts
budžeta dotācija,
Valkas
novada
dome
Eiropas Sociālais
fonds

41785

7374

7037

782

turpinās 2011.gadā un
Pašvaldības
finansējums
LVL

4998206

ES
fondu
un valsts
dotācija
LVL
3640810

5696598

3604075

2092523

477207

274228

202979

169209

169209

Eiropas
fonds

Sociālais 82701

82701

Eiropas
fonds

Sociālais 21000

21000

Eiropas
fonds

Sociālais 10898

10898
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1357395

Lielākie projekti, kuru realizācija tiks uzsākta 2012.gadā un turpināsies nākamajos
gados
Projekti
Finansējuma avots Kopējais
Atbalsta Pašvaldības
finansēju
finansējums
fonds
ms
Development of Valka ART
SChool as common crossborder cultural education
centre; ART School ‘Walk”
Border light,ELRI-135

Igaunijas-Latvijas
programma ,Valsts
budžeta dotācija,
Valkas
novada
dome
Igaunijas-LatvijasKrievijas
programma ,Valkas
novada dome

Siltumnīcefekta gāzu emisiju KPFI,Valkas
samazināšana Valkas pilsētas novada dome
apgaismojuma
publiskā
infrastruktūrā

144035
EUR

70035
EUR

74000 EUR

161602
EUR

100352
EUR

206362

61250
EUR
Gatčinas
pašvaldī
ba
138875

LVL

LVL

59517 LVL

Valkas novada dome, kā sadarbības partneri piedalās projektos
• Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmai Eiropas
kaimiĦattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.–2013.gadam parakstīts līgums
par projekta „Robežgaisma” („Border light”) ieviešanu. Projekta ieviešanas laiks 01.04.2012.–
30.09.2013. Projekta vadošais partneris ir Valkas novada dome un partneris Gatčinas pilsētas
dome (Krievija). Plānotais projekta finansējums ir 161602 EUR, t.sk. Valkas novada domes –
100352 EUR, Gatčinas pašvaldības – 61250 EUR. 90 % no kopējā finansējuma līdzfinansē ES,
10% – pašvaldība.
• Igaunijas–Latvijas programmas projekts „Development of Valkas Art School as
common cross-border cultural education centre” (Art School „Walk”). Projekta ieviešanas
laiks 01.03.2012.–31.08.2013., attiecināmo izmaksu kopsumma 144 340 EUR, (Valkas novada
domes budžets – 74 000 EUR).
Projektā paredzēta mācību priekšmetu akreditācija Igaunijas Republikā igauĦu valodā,
nodarbinot 3 pedagogus, vienu direktora vietnieku mācību darbā ar igauĦu valodas zināšanām
un 1 skolas sekretāri ar igauĦu un latviešu valodas zināšanām. Tāpat paredzēts izstrādāt jaunu
skolas nolikumu un skolas organizācijas modeli, ieviest 5 kultūrizglītības pasākumus,
iegādāties mēbeles, metodiskos materiālus, koktēlniecības instrumentus, 1 datoru Mākslas
skolas vajadzībām.
Kā partneri Valkas novada dome startējusi vēl divos Igaunijas-Latvijas programmas
projektos (Development of common Valga-Valka Youth Orchestra; Valga and Valka as the
centre of Livonia), kur projekta iesniedzējs bijis Valgas pilsētas valde.
Plašāka informācija par projektiem pieejama Valkas novada domes mājas lapas
www.valka.lv sadaĜā pašvaldība/projekti.
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3. Komunikācija ar sabiedrību
2011.gadā Valkas novada dome turpināja nodrošināt iedzīvotājus ar informāciju par
pašvaldībā notiekošajiem procesiem un pieĦemtajiem lēmumiem. Kopumā 2011.gadā tika
sagatavoti un nosūtīti 280 paziĦojumi plašsaziĦas līdzekĜiem par dažādām Valkas novada
aktualitātēm. Tāpat visa gada laikā tika sniegtas mutiskas un elektroniskas atbildes uz ziĦu
aăentūru un žurnālistu jautājumiem.
2011.gadā sagatavoti 12 domes informatīvā laikraksta „Valkas Novada Vēstis” izdevumi.
Laikraksts ir bezmaksas, tā izdošanu finansēja Valkas novada dome. Informācija par Valkas
novada domes darbu bija pieejama arī Valkas novada domes interneta mājas lapā
www.valka.lv. Mājas lapas sadaĜā „Pasākumu plāns” iedzīvotāji varēja iepazīties ar kultūras un
sporta pasākumu plānu Valkas novadā 2011.gadā. Savukārt, sadaĜā „Aktualitātes” regulāri tika
publicēti domes sēdēs izskatāmie jautājumi un pieĦemtie lēmumi, domes oficiālā informācija
par pašvaldības darbu un iecerēm, dažādi paziĦojumi, konkursi un citi jaunumi. Tāpat
iedzīvotāji tika iepazīstināti arī ar domes priekšsēdētāja, izpilddirektora un domes speciālistu
viedokĜiem un skaidrojumiem. Lai iedzīvotāji varētu vizuāli aplūkot nozīmīgākos notikumus,
sadaĜā „Foto galerija” regulāri tika ievietotas foto galerijas par dažādām oficiālām vizītēm,
līgumu parakstīšanu, kā arī dažādiem kultūras, sporta un citiem pasākumiem.
ěoti svarīgs informācijas nodrošinātājs iedzīvotājiem ir vietējais laikraksts
„ZiemeĜlatvija” (izdevējs SIA „RPD”) un portāls www.ziemellatvija.lv. Pagājušajā gadā
„ZiemeĜlatvija” iznāca trīs reizes nedēĜā – otrdienās, ceturtdienās un sestdienās, tirāža 3000
eksemplāru. Pēc BMF datiem, vidējā auditorija laikrakstam ir ap 17000 lasītāju.
„ZiemeĜlatvijas” žurnālisti ir piedalījušies visos pilsētai un iedzīvotājiem svarīgos pasākumos,
to visu atspoguĜojot arī laikrakstā. Tāpat vieta bija atvēlēta arī dažādai pašvaldības informācijai
gan ziĦu lappusēs, gan īsziĦās. Allaž laikrakstā tika publicēti arī domes sēdēs pieĦemtie
lēmumi.
Lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbu, Valkas novada dome
sadarbojās ne tikai ar plašsaziĦas līdzekĜiem Valkā, bet arī ar mēdijiem visā Latvijā.
Informācija tika izplatīta ziĦu aăentūrām – LETA un BNS, interneta portāliem – 1188,
Notikumi, Vietas, jauniešu kultūras portāls HC, Ko darit, TurismaBizness, Vidzemes ziĦu
portāls Elap, Valka24, Apollo, Ir laiks, Laba diena, TV NET, Bizness, eLiesma Valmierā un
Vidzemē, Nozare, Cēsu un Vidzemes ziĦas eDruva, Travelnet, Laiki.lv, DB, Kas notiek,
Piedalies, Delfi, Easyget.lv, Vidzemei.lv, laikrakstiem – Neatkarīgā Rīta Avīze, Dienas
bizness, Latvijas avīze, Diena, Liesma, Vidzemes laikraksts Birža, radio – LR1, LR2, radio
Valmiera, Radio Skonto Vidzeme, kā arī Latvijas TV. Reizi mēnesī informācija par dažādām
novada aktualitātēm tiek sagatavota Latvijas Pašvaldību savienības žurnālam „LOGS”.
2011.gadā bija noslēgts līgums ar SIA „Valmieras TV” par raidlaika rezervēšanu,
pilsētas pasākumu filmēšanu, 2 – 3 sižetu sagatavošanu mēnesī un informācijas par Valkas
novadu pārraidīšanu „Vidzemes TV” ēterā. Tāpat 2011.gadā bija noslēgts līgums ar SIA
„Radio Vidzeme” (Radio Skonto) par reklāmas raidlaika rezervēšanu „Valkas novada ziĦas” –
katru trešdienu plkst.14:40 Radio Skonto ēterā, frekvencē FM 94,6.
Pie novada domes ēkas ir izvietota pastkastīte iedzīvotāju sūdzībām un ierosinājumiem.
Valkas novada domes sēdes ir atklātas un informācija par tām iepriekš tiek ievietota
mājas lapā, kā arī laikrakstā un portālā „ZiemeĜlatvija”.
Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Valkas novada dome veiksmīgi sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām un
biedrībām un finansiāli atbalsta tās. 2011.gadā piešėirti līdzekĜi 15 organizācijām kopumā
LVL 27133 dažādu pasākumu un pakalpojumu vajadzībām.
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4.Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai
2011.gadā Valkas novada pašvaldībā turpinājās darbs pie struktūras optimizēšanas, kā
arī saistošo noteikumu pilnveidošanas un jaunu noteikumu izstrādes.
Optimizējot finanšu resursus, lielākās pārmaiĦas skārušas tehnisko darbinieku amata
pienākumu pārskatīšanu un darbu pārstrukturēšanu Ērăemes bērnu namā-patversmē. Visiem
darbiniekiem pāratjaunoti darba līgumi, izdarītas korekcijas amatu aprakstos. Dzīvesvietas
deklarēšanas daĜas pienākumi nodoti Dzimtsarakstu nodaĜai.
Profesionālās zināšanas paaugstināšana notiek apmeklējot kursus, seminārus, sanāksmes.
Lai paaugstinātu esošo kvalifikāciju daudzi speciālisti mācās dažādās mācību iestādēs. 9
speciālisti sociālā jomā, 2 sporta jomā u.c.
IT jomā 2011.gadā tika izveidota www.valka.lv jauna versija, kā arī mājas lapa pilsētas
bibliotēkai – www.vpb.valka.lv un tūrismam – www.visit.valka.lv. 2012.gadā paredzēts
uzlabot lokālā tīkla infrastruktūru, iegādāties vairākus jaunus datorus, antivīrusa
programmatūru. 2012.gadā plānots ieviest elektroniskās dokumentu vadības sistēmu.
Valsts kontroles revīzijas atzinumā par saimniecisko gada pārskatu norādīti
maznozīmīgi trūkumi, kas novērsti.
Iekšējā audita speciālista atskaite par paveikto 2011.gadā
Kopumā 2011.gadā tika veiktas 12 pārbaudes, pēc kuru rezultātiem tika veikts
konsultatīvs un paskaidrojošs darbs ar atbildīgajiem darbiniekiem par raksturīgāko kĜūdu un
neatbilstību novēršanu.
Galvenie auditu temati: Inventarizāciju rezultātu ticamības novērtējums Valkas novada
domē un tās pakĜautībā esošajās iestādēs un struktūrvienībās; Valkas novada domes iestāžu un
struktūrvienību transporta izmantošana, degvielas patēriĦa un nobraukuma limitu ievērošana –
kopsavilkums par 2010.gadu; TālruĦu izmantošanas noteikumu un sarunu limitu ievērošanas
pārbaude par ceturkšĦiem; Par nevalstiskajām organizācijām piešėirto un saĦemto finanšu
līdzekĜu izlietojumu, atbilstoši līdzekĜu piešėiršanas mērėim; Pašvaldības kapitālsabiedrības
SIA „Valkas pilsētas tirgus” 2010.gada saimnieciskās darbības rezultātu izvērtējums; Valkas
novada pagastu pārvalžu transporta izmantošana, ceĜazīmju aizpildīšanas kārtība, degvielas
patēriĦa un nobraukuma limitu ievērošana; Izsniegtie studiju kredīti, to atmaksas kustība
atbilstoši noslēgto līgumu nosacījumiem; Personāllietu kārtošana Valkas novada domes
pakĜautībā esošajās iestādēs; u.c.
Pārbaudot budžeta līdzekĜu izlietošanu, saimniecisko procesu izsekojamību, transporta
līdzekĜu (izĦemot speciālā transporta, mehānismu) un sakaru līdzekĜu (sarunu limitu)
izmantošanu, tika aptvertas visas novada domes pakĜautībā esošās nodaĜas, iestādes un
struktūrvienības. Katru ceturksni notiek regulāra Valkas novada domē noteikto degvielas un
sarunu limitu pārbaudes, kuru rezultātā tiek izvērtēti apstiprināto limitu pārtēriĦa rašanās
iemesli. Nepamatoti pārsniegto sarunu limitu summas, atbilstoši telefonu izmantošanas līguma
nosacījumiem, tiek iemaksātas Valkas novada domes kasē – kontroli nodrošina iekšējā audita
speciālists.
Audita par personāllietu kārtošanu veikšanā kā konsultants tika pieaicināts novada
domes personāla nodaĜas vadītāja.
2011.gadā iekšējā audita speciālists piedalījās Nolikuma „Par finanšu līdzekĜu vai
mantas ziedojumu (dāvinājumu) pieĦemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību” un noteikumu
„Par nevalstiskajām organizācijām piešėirtā finansējuma izlietojuma kontroli”, Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Valkas pilsētas tirgus” noteikumi” izstrādē.
No 2011.gada oktobra līdz 2012.gada janvārim tika veiktas ikgadējās materiālo vērtību
inventarizācijas Valkas novada domē un tās pakĜautībā esošajās nodaĜās, iestādēs un
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struktūrvienībās par 2011.gada pārskata gadu. Iekšējā audita speciālists inventarizāciju procesā
piedalījās iestādēs, kuras netika ietvertas 2009. un 2010.gada inventarizāciju grafikā.
Par pārbaudēs konstatētajām neatbilstībām, neprecizitātēm dokumentu noformēšanā un
pārkāpumiem, atbildīgajām personām ir aizrādīts, kā arī iekšējā audita laikā konstatētais un
iekšējā audita speciālista ieteikumi tiek apkopoti audita ziĦojumā, ar kuru tiek ziĦots novada
domes priekšsēdētājam un informēti iestāžu vai nodaĜu vadītāji, materiāli atbildīgās personas.
2011.gadā iekšējā audita speciāliste apmeklēja semināru „Personāla vadības audits”,
„Administratīvā regulējuma radītās izmaksas un to novērtēšanas veidi administratīvo
procedūru vienkāršošanas un administratīvā regulējuma izmaksu samazināšanas aspektā” un
Valsts administrācijas skolas organizētos kvalifikācijas celšanas kursus „Iekšējais audits I”.
2012.gadam ir izstrādāts un apstiprināts Valkas novada domes iekšējā audita speciālista
darba plāns. Pamatojoties uz veikto pārbaudi 2011.gadā, pārskata gadā plānots izstrādāt
vienotu kārtību personāllietu kārtošanai visās Valkas novada domes iestādēs un pilnveidot
nolikumu par „Par finanšu līdzekĜu vai mantas ziedojumu (dāvinājumu) pieĦemšanas,
izlietošanas un uzskaites kārtību”. Plānoto pārbaužu mērėis ir pārliecināties, ka novada domes
pakĜautībā esošo nodaĜu, iestāžu un struktūrvienību atbildīgajiem darbiniekiem ikdienas darbā,
apgūstot budžeta līdzekĜus, ir izpratne par novada domē apstiprināto instrukciju, nolikumu,
noteikumu un LR likumdošanas prasībām, nodrošinot to ievērošanu. Iekšējā audita speciālista
pienākums ir informēt vadību par iespējamiem riskiem pašvaldības funkciju nodrošināšanas
procesā, kā arī rast pārliecību par to, ka Valkas novada domes budžeta līdzekĜi tiek izlietoti
atbildīgi, atbilstoši plānotajiem mērėiem.
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5. Informācija par nozīmīgākajiem veikumiem un notikumiem novadā
5.1. Kultūra
• Nozīmīgākie notikumi: VI Starptautiskā pierobežas kultūras nedēĜa, svētki „Puėu
brīnumā”, Adīšanas čempionāts, Rīgas ielas svētki Valkā, pagastu dienas.
• Darbojās 46 amatiermākslas un brīvā laika pavadīšanas kolektīvi, kas ir piedalījušies
valsts mēroga skatēs, konkursos, festivālos (Starptautiskajos teātru festivālos Balvos un
Jēkabpilī, Vidzemes Deju svētkos, „Novadu dienas Rīgā 2011”, Latvijas senioru koru svētkos,
Rīgai 810 svētkos), novada un valsts organizētajās skatēs, konkursos.
• Muzeja krājums papildināts par 537 vienībām. Kopējais krājuma vienību skaits – 45 257.
• Izstādēs muzejā un ārpus tā izmantotas 1116 krājuma vienības, pētnieciskajam darbam
izmantotas 1522 krājuma vienības.
• Muzejā un ārpus muzeja atvērtas 9 jaunas izstādes.
• Iegūts papildus finansējums – LVL 1000,00 (VKKF) muzeja krājuma priekšmetu
restaurācijai.
• Bibliotēku izmantošana: 24,8% iedzīvotāju bibliotekārais aptvērums, apmeklējumu
kopskaits – 58181, izsniegumu kopskaits - 126000 vienības, krājums – 93000 vienības, 81
tematiskais pasākums, 304 izstādes.
Zvārtavas pagastā
• Iestudēta M.Zīles luga „ Savedējs” , kura izrādīta vairākos tautas namos.
• Sieviešu vokālais ansamblis uzstājies dažādos Valkas, Smiltenes, Apes novadu
pasākumos un pārstāvēja novadu Vidzemes reăionālajā skatē Cēsīs.
• Līnijdeju kolektīvs piedalījies Valkas un apkārtējo novadu pasākumos.
Valkas pagastā
• Saieta namā „Lugažu muiža” gada laikā bija apskatāmas 20 izstādes.
• Saieta namā „ Lugažu muiža” notikuši 3 novada mēroga pasākumi: noslēguma
pasākums Sakoptākā sēta un dzīves vieta Valkas novadā, Dzejas dienas noslēguma
pasākums, Valkas un Valgas pieredzes apmaiĦas brauciena noslēgums.
• Darbu uzsākuši vairāki amatierkolektīvu pulciĦi – pieaugušo teātris, dāmu deju
pulciĦš, breakdance pulciĦš.
Kārėu pagastā
• Notikuši 61 pasākums, 8 izstādes. Tautas namā jau 9 gadu notiek atklātie zolītes
čempionāti.
Vijciema pagastā
• Rīkoti karnevāli maziem un lieliem, tradicionālās Vijas dienas, JāĦu ielīgošana,
dziedāšanas svētki, Muižas svētki, pagasta svētki, Valsts svētki, MārtiĦdiena, akcija
„Palīdzi atjaunot Vijciema tautas namu”, Lieldienas.
• Sporta deju dejotāji piedalījās vairākos konkursos. Rīkots festivāls „Vijolīšu valsis”.
Ērăemes pagastā
• Gūstot atbalstu Nīderlandes fonda KNHM konkursa projektā „Sabiedrība ar dvēseli”
pašdarbnieku kolektīvs iegādājās audumu un pāršuva tērpus.
5.2. Sports
• Ikgadējie pasākumi: skriešanas seriāls „Optimists”, skrējiens „Apkārt Zāăezeram”,
skrējiens Valka – Valga, Pāvela Loskutova kausa izcīĦas sacensības 10 km skriešanā pa Valgas
un Valkas ielām, riteĦbraukšanas sacensības, draudzības sacensības ar Valgas mērijas
darbiniekiem un deputātiem, Valkas novada atklātais čempionāts florbolā, volejbolā,
slēpošanā, trīscīĦā (slēpošana + riteĦbraukšana + skriešana), Valkas novada vasaras un rudens
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sporta spēles, Valkas novada domes balvu izcīĦas sacensības badmintonā un šautriĦu mešanā,
sacensības šahā un citi.
• Kopumā novadā organizēti 83 sporta pasākumi.
• Valkas pilsētas stadionā noorganizēti 44 pasākumi: 7 turnīri futbolā jauniešiem (664
dalībnieki) un 5 spēles, 11 otrās līgas spēles pieaugušo komandām, 5 turnīri florbolā (185
dalībnieki). Notika Latvijas olimpiskā diena (300 dalībnieki), Latvijas un Vidzemes čempionāti
ugunsdzēsības sportā, treniĦnometne badmintonistiem (70 dalībnieki), futbola turnīrs starp
Lugažu un SēĜu komandām, novada vasaras sporta spēles, 4 sporta dienas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādēm, sporta dienas pamatskolai un ăimnāzijai un 2 sacensības vieglatlētikā,
skriešanas seriāla „Optimists” 3.pavasara un 3.rudens kārtas. Šautuvē notiek mācību – treniĦu
darbs Valkas novada BJSS šāvējiem, zemessardzei un policijai. Stadionā notiek mācību –
treniĦu darbs Valkas novada BJSS vieglatlētiem, futbolistiem un florbolistiem, biedrībai FK
„Valka” un VUGD Valkas daĜas darbiniekiem.
• Kopumā ar sporta aktivitātēm stadionā nodarbojušies 12065 sportisti, t.sk. šautuvē – 948.
• Vijciema pagastā rīkotas pagasta sacensības novusā un galda tenisā, ziemas sporta
diena,vasaras sporta svētki, vasaras volejbola un futbola turnīri. Hokeja komanda „ Vijciems”
VAČH Valmierā 1.līgā izcīnīja 4.vietu. Vijciema hokeja laukumā notika „ Vijciema kauss
hokejā”,vijciemiešiem 1.vieta.
• Ērăemes pagastā notikuši pagasta sporta svētki, pludmales volejbola turnīrs „Ērăemes
dūzis”.
5.3.Izglītība
Valkas novadā ir saglabātas visas vispārizglītojošās skolas - Ērăemes, Kārėu, Ozolu ,
Vijciema un Valkas pamatskola un Valkas ăimnāzija. 2011./2012.mācību gadu uzsāka 855
skolēni un 353 pirmsskolas bērni. Skolas gaitas uzsāka 78 pirmklasnieki, savukārt 9.klasi
gatavojas beigt 68 skolēni. 10.klasē mācības uzsāka 46 audzēkĦi, bet 12.klasi gatavojas beigt
69 skolēni. Valkas novada skolēni piedalījās 19 olimpiādēs un 11 valsts līmeĦa olimpiādēs.
Noorganizēta pieĦemšana pie novada domes priekšsēdētāja 2010./2011.mācību gada
teicamniekiem un izcilus rezultātus sasniegušajiem izglītojamiem. 2011.gadā mēneša
stipendiātiem kopā izmaksāti LVL 2000 (200 stipendijas). Gada teicamnieku stipendijas
saĦēma 24 skolēni, kopā LVL 350, bet par dažādiem sasniegumiem valsts mēroga olimpiādēs,
konkursos, skatēs 19 izglītojamiem izmaksāti LVL 311. Pasākumā „ Sporta laureāts”
stipendijas saĦēma 18 jaunieši, kopā LVL 770.
2011.gadā turpinājās Eiropas sociālā fonda projekts „Atbalsts vispārējās izglītības
pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”, norise Valkas, Strenču un
Smiltenes novados. Kopumā projektā 3 gados saĦemtais finansējums LVL 169209, t.sk.
stipendijām LVL 153073.
2011. gadā turpinājās projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākĜos, kurā iesaistījušies 79 pedagogi no Valkas un Strenču
novadiem, no tiem 61 Valkas novada pedagogs.
2011.gadā pirmsskolas izglītības iestādē „PasaciĦa” pirmsskolas programmu apguva
176 audzēkĦi.
2011.gadā pirmsskolas izglītības iestādi „PumpuriĦš” apmeklē 60 bērni.
Valkas novada BJSS realizē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmasbasketbolu, futbolu, šahs, vieglatlētika. No jauna licencēta un septembrī akreditēta programma
florbolā. Turpinās interešu izglītības programmas īstenošana badmintonā. Uz 2011.gada
1.janvāri bija 188 audzēkĦi.
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Valkas J.Cimzes Mūzikas skola realizē 13 licencētas profesionālās ievirzes izglītības
programmas, skolā ir 105 audzēkĦi. DaĜa programmu tiek īstenotas arī Kārėu pamatskolā.
Valkas Mākslas skolā mācās 192 audzēkĦi. Skola realizē vizuāli plastiskās mākslas
programmu. Skolā mācās 64 izglītojamie no Valgas.
Valkas novada BJC „Mice”
No 2011.gada 1.septembra dažādos interešu izglītības pulciĦos darbojas 366
izglītojamie. Tiek īstenotas 55 programmas. Par sasniegumiem ilgtspējīgā attīstībā, vides
izglītībā un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē saĦēmām
starptautiskās Ekoskolas ZaĜo karogu un Ekoskolas sertifikātu.
Kārėu pamatskolā pie skolas uzcelta āra EKO klase, iestādīts ābeĜdārzs, ierīkota
neliela bišu drava. Kārėu skolai piešėirts EKO skolas sertifikāts.
Jauniešu dome
• Brīvprātīgie IX Lielajā Labdarības Robežtirgū.
• Dalība Muzeja naktī – ēnu teātris.
• Vadītas radošās darbnīcas Novada dienās.
• Organizēta Vides akcija.
• Dalība Eiropas Mobilitātes nedēĜas pasākumu organizēšanā.
• Tikšanās ar politiėiem „Kafija ar politiėiem 2”
• Brīvprātīgie pasākumā „Rudens kokteilis”
• Lāčplēša dienas pasākums, 18.novembrim veltīts pasākums un citi pasākumi un spēĜu
turnīri.
• Labdarības pasākums „Bērna sirds”. Pasākuma laikā saziedoti 75.27 LVL
maznodrošināto bērnu Ziemassvētku paciĦu iegādei.
• Noorganizēta labdarības akcija bērniem „Piedzīvo brīnumu!”
5.4. Attīstības un plānošanas nodaĜa
Valkas novada domes attīstības un plānošanas nodaĜa 2011.gadā ir strādājusi pie 13
dažādiem projektiem, tajā skaitā 4 Eiropas rekonstrukcijas un attīstības fonda un 1 Lauku
attīstības programmas pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” Eiropas
Sociālā fonda un 8 citiem projektiem. 2011.gadā kopumā īstenoti projekti par 7 milj. 720
tūkst. latu.
Teritorijas plānošanas daĜas pārskats
• Zemesgrāmatā reăistrēti 34 jauni pašvaldības nekustamie īpašumi (tai skaitā 15 ielas).
• Sagatavotas 84 izziĦas par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām. Visvairāk darījumu ar
nekustamo īpašumu ir bijis Valkas pagastā – 21, Ērăemes pagastā – 17, Vijciema pagastā – 16,
Zvārtavas pagastā – 11, Kārėu pagastā – 9, Valkas pilsētā – 10.
Lauku attīstības speciālistu veiktais 2011. gadā
• Konsultēti lauksaimnieki par viĦiem aktuālām tēmām, kas saistītas ar valsts un ES
atbalstu, palīdzība meklējot produkcijas noietu, uzsākot saimniekošanu un mājražošanu. Īpaši
aktuālas bija konsultācijas un praktiska palīdzība VID nodokĜu deklarāciju iesniegšanai, jo
stājās spēkā obligātā elektroniskā deklarēšanās.
• Palīdzēts lauksaimniekiem pieteikties platību maksājumiem, vairāk kā 300 pretendentiem
atvestas lauku bloku kartes, aizpildītas nogādātas atpakaĜ uz ZiemeĜvidzemes RLP LAD. 20
pretendentiem palīdzēts pieteikties elektroniski EPS sistēmā, notikušas praktiskas apmācības
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par darbu EPS. Sniegta palīdzība pieteikumu aizpildīšanai dīzeĜdegvielai bez akcīzes nodokĜa,
palīdzēts nodibināt bioloăisko saimniecību.
• Valkas, Kārėu un Zvārtavas pagastu speciālistes piedalījās Valkas novada organizētajā
Britu padomes un biedrības „Zinis” vadītajā pašvaldības attīstības ideju izstrādē „Nākotnes
pilsētas spēles”. Kārėu pagastā notiek aktīva sadarbība ar vietējo skolu, mazpulkiem, meža
dienu organizēšana, eko skola. Valkas pagastā – sadarbība ar mazpulkiem, dalības reăionālā
salidojumā kā augkopības eksperte dalībnieku darbu vērtēšanā.
• Zvārtavas un Valkas pagastu LAS aktīvi piedalās vietējo NVO darbā un LEADER+
projektu realizācijā. Palīdzība gala atskaišu un finanšu dokumentu sakārtošanā Valkas pagasta
biedrības „Traktorciems” realizētajam LEADER projektam „Lugažu muižas dīėa rekultivācija
un apkārtnes labiekārtošana”. LEADER projekta ietvaros Zvārtavas pagasta biedrība „Atrodi
laiku sev” realizēja projektu „Brīvā laika istaba Zvārtavas pagastā”.
• Pagastos organizēti informatīvie semināri par tēmu „EDS, nodokĜu likumdošanas
izmaiĦas, kas attiecas uz lauku saimniecībām. Lauku attīstības programmas aktualitātes.” LAS
piedalījušās pieredzes apmaiĦas braucienos un lauku dienās par mājražošanu, zivju audzēšanu,
tomātu audzēšanu, apkārtējās vides labiekārtošanu, biškopību, mājražošanu, tikušās ar ZM
speciālistiem un ministru.
• Darbs pie 2011.gada lauksaimniecības statistikas informācijas vākšanas un ievadīšanas
CSP datu bāzē.
Tūrisma informācijas birojs (TIB)
• Sadarbībā ar Vidzemes Tūrisma Asociāciju (VTA), informācijas materiāli par Valkas
novadu izplatīti lielākajos Eiropas tūrisma gadatirgos.
• Gada nogalē uzlabota Valkas novada domes mājas lapa, izveidots jauns Valkas novada
tūrisma ceĜvedis www.visit.valka.lv.
• Informācija par Valkas novadā ieplānotajiem lielākajiem pasākumiem tiek ievietota gan
dažādos tūrisma portālos, gan drukātos izdevumos, kas tiek izplatīti gan tūrisma izstādēs, gan
informācijas centros u.c. vietās visā Latvijā, Baltijā, Eiropā.
• Pavasarī pirmo reizi noorganizēta Valkas novada tūrisma uzĦēmēju tikšanās, kurā
piedalījās 12 Valkas novada naktsmītĦu un ēdināšanas pakalpojumu uzĦēmumu īpašnieki.
• Papildināts suvenīru klāsts. Valkas TIB var iegādāties dažādus suvenīrus – aproces,
uzlīmes, apdrukāti T–krekli, auduma maisiĦi, Piebalgas porcelāna krūzes un biėerīši ar Valkas
novada un Valkas/Valgas simboliku, pastkartes, nozīmītes, uzlīmes, atslēgu piekariĦi,
pildspalvas un citi suvenīri. Pieejami suvenīri arī no Šoko Pasts un Nice Place.
• Vijciema pagastā pirmo reizi notika netradicionālās orientēšanās sacensības
„ANTIKOMPASS 2011”, ko organizēja Vijciema Jauniešu dome, sadarbībā ar TIB.
• Jau devīto reizi noorganizēts Lielais Labdarības Robežtirgus, tirgus ieĦēmumi – 1651,19
LVL novirzīti Valkas novada bibliotēkām – grāmatu krājumu papildināšanai.
5.5.Būvniecība
17.tabula
Izsniegtās būvatĜaujas un ekspluatācijā pieĦemtās būves
Būves

Kopā

Izsniegtas būvatĜaujas
-jaunas
-pārreăistrācija, pagarināšana
Ekspluatācijā pieĦemtās būves

45
34
11
27
39

t.sk. jauna
būvniecība
21
21
20

Ēkas kopā, t.sk.:
-viena dzīvokĜa mājas
-dārza mājas
-rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas
-pašizklaides pasākumu, izglītības vai
veselības aprūpes iestāžu ēkas
-citas nedzīvojamās ēkas
Inženierbūves kopā, t.sk.:
-ūdensvada un kanalizācijas tīkli
-ceĜi un ielas
-mobilo sakaru bāzes stacijas

15
1
1
3
3

13
1
1
2
2

7
12
6
4
2

7
7
4
1
2

Valkas novada pašvaldības Būvvaldē izsniegtas 45 būvatĜaujas, no kurām 21 jaunai
būvniecībai. Ekspluatācijā tika pieĦemtas 27 būves, no kurām 20 – jaunbūves. Kopējās
būvizmaksas 7 milj. 989 tūkst. latu apmērā (pasūtītāju un būvētāju uzrādītās). Lielākā daĜa no
ekspluatācijā nodotiem objektiem ir citas nedzīvojamas ēkas (garāžas, pirtis, liellopu
novietnes) un inženierbūves ( ūdensvada un kanalizācijas tīkli, ceĜi un ielas).
Nozīmīgākie ekspluatācijā nodotie objekti, kas tika finansēti no valsts vai pašvaldības
-

VSAC „Vidzeme” filiāles „Valka” rekonstrukcijas 1.kārta – klientu dzīvojamās ēkas
apkures un ventilācijas sistēmu rekonstrukcija – LVL 59252;
VSAC „Vidzeme” filiāles „Valka” rekonstrukcijas 2.kārta – klientu dzīvojamās ēkas
fasādes siltināšana – LVL 54818;
Tranzīta maršruts Valkas pilsētā pa Zemgales, Burtnieku, Parka, VaroĦu un Rūjienas
ielām (rekonstrukcija) – LVL 3806583;
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve apvedceĜa rajonā – LVL 1871917.

Nozīmīgākie ekspluatācijā nodotie objekti, kurus finansēja uzĦēmēji un privātpersonas
-

Ražošana cehs Nr.2 (rekonstrukcija) Valkas pilsētā- LVL 150000;
Atpūtas bāze Mednieki Zvārtavas pagastā – LVL 144181;
Telekomunikāciju sakaru masts un bāzes stacija – LVL 50000.
5.6.Veiktie iepirkumi un noslēgtie līgumi

Valkas novada dome iepirkumus veic saskaĦā ar LR Publisko iepirkumu likuma
15.06.2010.g. redakciju, piemērojot atklāta konkursa, sarunu procedūras, iepirkumus 81 panta
kārtībā būvdarbiem no 10 000-120 000 latu, pakalpojumiem,precēm no 3000-20000 latu, metu
konkursus, iepirkumus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem . 2009.gada 29.oktobrī izdota
Valkas novada domes Instrukcija ‘Par iepirkumu veikšanu Valkas novada pāsvaldības
iestādēs“.
2011.gadā Valkas novada dome ir veikusi 27 iepirkuma procedūras, no kurām:
• 2 būvdarbu iepirkumi (1atklāts konkurss, 1 iepirkums 81 panta kārtībā);
• 11piegāžu iepirkumi (3 atklāti konkursi, 8 iepirkumi 81 panta kārtībā);
• 11pakalpojumu iepirkumi (1 atklāts konkurss, 7 iepirkumi 81 panta kārtībā , 3
Publisko iepirkumu likuma B daĜas iepirkumi);
• 3 sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām.
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Kopā 2011.gadā ir noslēgti 27 iepirkumu līgumi par kopējo summu 870428.00 LVL
bez PVN, un 2 sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi līgumi par LVL 2374809.00
5.7. Sociālā aizsardzība
Sociālā palīdzība
• Sociālajiem pabalstiem izlietoti 358 946 LVL – pabalstus saĦēmušas 1917 personas, tai
skaitā:
922 personas – pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeĦa nodrošināšanai (GMI) – 225 113
LVL,
1452 personas – pabalstu dzīvoklim (mājoklim) – 76 713 LVL,
433 personas – pārējos pašvaldības pabalstus (brīvpusdienas izglītības iestādē, aprūpes
nodrošināšana mājās, ārkārtas situācija) – 57 120 LVL.
• Latvenergo dāvātās elektrības norēėinu kartes 37.15 LVL vērtībā saĦēmušas 385
personas.
• Sadarbībā ar NVO un ziedotāju atbalstu, noorganizēti pasākumi bērniem Lieldienās un
Ziemassvētkos, vasaras nometne bērniem ar īpašām vajadzībām, apsveikti pensionāri un
invalīdi.
Sociālie pakalpojumi
• Sociālajiem pakalpojumiem izlietoti 28 345 LVL – pakalpojumu saĦēmušas 25 personas
– tai skaitā ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju – 20 personas, īslaicīgu sociālo
aprūpi un sociālo rehabilitāciju – 5 personas. Rehabilitāciju dzīvesvietā saĦēmuši 13 bērni.
• Katru mēnesi „Zupas virtuves” pakalpojumus izmanto 10 – 15 cilvēki.
• Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus represētiem, ČernobiĜas AES dalībniekiem un
personām ar funkcionāliem traucējumiem saĦēmušas 10 personas.
18.attēls
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Kā redzams attēlā Valkas novadā kopumā visvairāk izlietots pabalstiem GMI naudā
(54%), sociāliem pabalstiem naudā (19%) un sociālā palīdzība natūrā (7%).
2011.gadā sociālās aprūpes namā dzīvoja 30 iemītnieki, tajā skaitā 13 cilvēki uz pilnu
aprūpi. Sociālā nama pakalpojumus izmantoja Valkas novada iedzīvotāji.
Nakts patversmē ziemas periodā uzturējās 4 klienti.
Ērăemes bērnu namā-patversmē 2011.gadā notikušas saturiskas un strukturālas
pārmaiĦas. Pašlaik iestādē strādā 13 darbinieki, no tiem 8 speciālisti un 5 tehniskie darbinieki.
5.8. BāriĦtiesa
Atbilstoši bāriĦtiesas kompetencei, 2011. gadā izskatīti:
• 226 juridisko un fizisko personu iesniegumi;
• Nosūtīta korespondence 983 juridiskām un fiziskām personām;
• SaĦemtas 512 atbildes vēstules uz bāriĦtiesas iniciatīvas dokumentiem;
• PieĦemti 75 lēmumi, no tiem 4 vienpersoniskie lēmumi;
• 9 personām sniegti prasības pieteikumi tiesā par aizgādības tiesību
atĦemšanu, 5 personām sniegti prasības pieteikumi tiesā par aizgādības
tiesību atĦemšanu,
• Vairākkārt pārstāvētas bērnu intereses rajona tiesās un sniegti 4 atzinumi
tiesai.
2011. gadā bāriĦtiesas pārraudzībā bija 143 lietas.
2011. gadā Valkas novadā ārpusăimenes aprūpē (audžuăimenē , aizbildĦu ăimenēs,
ārpusăimenes aprūpes iestādēs) atradās 46 bērni.
Pārskata gadā bāriĦtiesa pieĦēmusi lēmumus par ārpusăimenes aprūpes nodrošināšanu
6 bērniem, tajā skaitā, aizbildĦu ăimenēs ievietoti 2, audžu ăimenē 2 bērni un bērnu aprūpes
iestādē 2 bērni.
Pēc aprūpes tiesību atjaunošanas vecākiem, ăimenē atgriezušies 4 bērni. Četrām
personām, sakarā ar ilgstošu vecāku bezrūpību, bāriĦtiesa tiesā iesniegusi prasības pieteikumus
par aizgādības tiesību atĦemšanu.
Pildot BāriĦtiesu likuma 21. pantā noteikto par bērnu mantisko interešu aizsardzību,
bāriĦtiesa pieĦēmusi 12 lēmumus, kas saistās ar mantojuma pieĦemšanu nepilngadīgā vārdā,
bērnam piederošās mantas pārvaldīšanu, naudas noguldījumu izmantošanu.
Bērna personisko interešu aizsardzībai, aizstāvot bērna personiskās intereses par valsts
sociālo pabalstu izmaksas pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina un izmaksu personai,
kura bērnu audzina pieĦemti 3 lēmumi.
BāriĦtiesa, saskaĦā ar tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu, ieceĜ aizgādĦus un
uzrauga aizgādĦa rīcību aizgādĦa pienākumu izpildē, norādīts BāriĦtiesu likumā. Sakarā ar
aizgādnības nodrošināšanu rīcībnespējīgām personām pieĦemts 1 lēmums. BāriĦtiesas
uzraudzībā 2011. gadā atradās 18 rīcībnespējīgas personas un 2 aizgādĦi mantai.
Sagatavoti dokumenti un nosūtīti 20 pieprasījumi apliecību sociālo garantiju
nodrošināšanai.
BāriĦtiesu likumam Valkas novada pagastos veic arī apliecinājumus un citus šajā
likumā noteiktos uzdevumus. 2011. gadā bāriĦtiesa ir veikusi 171 šādas darbības .
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5.9. Komunālā saimniecība
Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaĜa
• Kopumā lokalizētas un likvidētas 14 ūdensvada trašu avārijas.
• Novada robežās palīdzēts likvidēt 15 ūdensvada un kanalizācijas aizsprostojuma avārijas.
• Kanalizācijas sūknētavā Semināra 2, uzstādīts jauns kanalizācijas notekūdeĦu
pārsūknēšanas sūknis.
• No jauna izbūvēta lietus ūdeĦu novadīšanas kanalizācija AusekĜa ielā, pie pamatskolas.
• Realizējot Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības II kārtas izbūvi, uzturēšanā un
apsaimniekošanā pieĦemtas 4 kanalizācijas notekūdeĦu sūknētavas, 24 257.95 m ūdensvadu un
kanalizācijas tīklu trases.
• 4 daudzdzīvokĜu mājām uzstādīti ūdens patēriĦa uzskaites skaitītāji.
• Nomainīti un izbūvēti 5 jauni ūdensvada pievadi mājām.
• Veikta ūdens artēziskā urbuma tamponāža Rīgas 90.
• 2 reizes veikta ūdens rezervuāru skalošana un dezinfekcija ūdens atdzelžotavas stacijā
Tālavas 67.
• 4 reizes veiktas ūdens analīzes ūdensapgādes tīklos pilsētas teritorijā.
• Rīgas 17 izbūvēts 45 m jauns kanalizācijas atzarojums uz kanalizācijas trasi.
• Veikti remontdarbi, betona pārsedžu, čuguna lūku nomaiĦa piesētas ūdensapgādes,
kanalizācijas, lietus kanalizācijas trašu akām 15 gadījumos.
• Jaunu objektu izbūvei sagatavoti un izsniegti tehniskie noteikumi 91 objektam.
Siltumapgādes nodaĜa
• Rūjienas 5 katlu māja – nomainīts siltumtrases cauruĜvadu posms no katlu mājas līdz
rūpnieciski izolētām caurulēm pazemes kolektorā, iekšējās apkures sistēmas noslēgarmatūras
un cauruĜvadu remonts, aukstā ūdens cauruĜvada nomaiĦa 45 m garumā, priekškurtuvē
nomainītas ārdu pamatnes un ārdi. Sagatavots šėeldas krājums – 915 ber/ m3 un malkas
krājums – 350 m3.
• Domes bulvāra katlu māja – profilaktiskie darbi katlu iekārtām un sūkĦiem, manometru
pārbaude – verifikācija, nomainītas ārējās ieejas durvis. Sagatavots malkas krājums – 350 m3
• Siltumskaitītāji noĦemti uz verificēšanu un uzstādīti pēc verificēšanas: dzīvojamām
mājām AusekĜa 26, 28, 46, 48, 50, 52, Rūjienas 4, 6, 8, Fr.RoziĦa 1, 3, RaiĦa 5, Tirgus 12;
izglītības iestādēm: Valkas pamatskolai, Valkas ăimnāzijai un sporta hallei, Bērnu – jaunatnes
sporta skolai; Rīgas 22, prokuratūras un policijas ēkām, garāžām ZvaigžĦu ielā, RaiĦa 7.
• Likvidētas siltumtrases vecās dzelzsbetona akas – kultūras nama pagalmā, pie veikala
„Vivo” un krustojumā starp RaiĦa 12 un RaiĦa 14.
• Mūzikas skola un Bērnu – jauniešu interešu centrs „Mice” – likvidēta trases apvadlīnija
ēku ievados, veikts siltummezglu kapitālais remonts ar jaunu regulēšanas iekārtu uzstādīšanu,
izskaloti apkures siltummaiĦi, veikti profilaktiskie darbi servomotoriem un sūkĦiem, nomainīta
bojātā noslēgarmatūra un elektroinstalācija mezglā, bēniĦos nomainīta atgaisošanas
noslēgarmatūra.
• Ăimnāzijas sporta halle – nomainīts ventilācijas kalorīfers un servomotors.
• Valkas speciālā pirmskolas izglītības iestāde „PumpuriĦš” – iztīrīti dūmvadi, veikta katla
apkope.
• ZvaigžĦu iela – nomainīts trases posms 40 m no pazemes kolektora līdz siltumtrases
kompensatoram.
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• Pie VaroĦu 32 – nomainīts trases 20 m un likvidēts siltumtrases ievads uz VaroĦu 32.
• Latvijas Sarkana Krusta ēka – katla apkures sistēmas kapitālais remonts ar redukcijas un
drošības vārstu uzstādīšanu, noslēgarmatūras nomaiĦu.
• Katlu māja „SēĜi” – apkures katla remonts, uzstādīti 2 jauni ārdi.
• Stendera katlu māja – trases cirkulācijas sūkĦa kapitālais remonts.
• Veikti pakalpojuma darbi SIA „Valkas tehnika” – katlu mājā izveidots trases ūdens
piebarošanas loks no mīkstināšanas iekārtas līdz rezerves piebarošanas tvertnei II stāvā,
uzstādīti un pieslēgti 2 piebarošanas sūkĦi, pieslēgums pie siltumtrases atgaitas
cauruĜvada, uzstādīts kontakta manometrs ar iespēju ieregulēt nepieciešamo spiedienu,
piebarošanas automātikas skapja montāža, elektroinstalācijas darbi piebarošanas un
cirkulācijas sūkĦiem.
Teritorijas apsaimniekošanas nodaĜa
• Uzsākts Meža kapu kapličas remonts – uzlikts jauns metāla jumta segums un lietus ūdens
noteksistēma, veikts remonts jumta konstrukcijām, uzlikti jauni koka griesti, no jauna izbūvēta
elektroapgāde, apgaismojums un zibens aizsardzība, veikti iekšējās apdares darbi.
• AusekĜa 26 veikts 5 kāpĦu remonts no mājas uz AusekĜa ielu un 2 bruăa pandusu (15 m
un 30 m garumā) izbūve. Atjaunots atbalsta mūris Rīgas 1.
• Brīvdabas estrādē pilnībā nomainītas 1/3 skatītāju soliĦu koka daĜas. Visiem soliĦiem
pilsētā atjaunots krāsojums.
• Veikts ielu apgaismojuma kabeĜlīniju remonts RaiĦa – DārziĦa ielu krustojumā, AusekĜa
ielas mikrorajonā, Cimzes ielā pie Muzeja, AusekĜa ielā pie servisa Gija, kabeĜlīnijas nomaiĦa
Meža ielā un AusekĜa ielā pie veikala Vivo.
• Izveidoti jauni apstādījumi Semināra 6, Tālavas un AusekĜa ielas krustojumā, Vienības
gatvē pie robežakmens Valka, Lugažu laukumā un pie RaiĦa 12 konteineru laukuma. Likvidēti
vecie dzīvžogi AusekĜa, Rīgas un Latgales ielās.
• Kokiem pie atpūtas vietas Pedeles upes krastā uzlikti aizsargsieti pret bebru postījumiem.
• Pilsētas Ziemassvētku noformējumam iegādātas 55 gaismas caurules.
• Sniegti tehnikas pakalpojumi citām novada domes struktūrvienībām par LVL 22263.80,
pārējām fiziskām un juridiskām personām par LVL 3581.10.
• Iegādātas un uzstādītas 2 jaunas koka tualetes pie Zāăezera.
• Izgatavoti un gar galvenajām pilsētas ielām izvietoti 5 jauni koka konteineri sāls – smilts
maisījuma uzglabāšanai ziemā.
• Nopirkts jauns traktors Belarus 892/4 (LVL 12389.34) ar aprīkojumu – slotu PG-20
(LVL 2836.07) un lāpstu (LVL 3618.00), iegādāta kravas automašīna MAN 8.150 (LVL
2951.78), vibroplate AVP (LVL 1100.01).
Ērăemes pagastā
• Iegādāta traktora piekabe.
• Veikti pagasta ceĜu uzturēšanas un remontu darbi.
Kārėu pagastā
• Iegādāts jauns traktors un jaudīgāka ugunsdzēsības automašīna.
Valkas pagastā
• Realizēts biedrības „ Lauku partnerība ZiemeĜgauja” projekts sadarbībā ar biedrību
„Traktorciems” Lugažu muižas parka dīėa sakopšana un dabas takas izveide.
• Veikti jumtu remonti , pārmūrēti trīs māju skursteĦi, pārmūrēta krāsns un trīs plītis.
• Sadarbībā ar Latvijas Hipotēku un zemes bankas klientu klubu „ Mēs paši” realizēts
projekts „Bērnu rotaĜu laukums” SēĜos.
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Sadarbībā ar NVA 100 latu programmas stipendiātiem attīrītas vecās drupas pie
Lugažu muižas un uzbūvēta neliela estrāde. Turpinās Stoėu kapu teritorijas
labiekārtošanas darbi: uzstādīta āra tualete, uzsākta līgumu slēgšana ar
kapavietas uzturētājiem, ir veikta kapavietas numerācija.
Vijciema pagastā
• Ierīkots bruăa pagalms pie skolas un sporta zāles.
•

5.10. Sabiedriskā kārtība un drošība
19.attēls
Policijas paveiktais Valkas novadā 2011.gadā

Kā redzam attēlā, visvairāk saĦemti mutiski iesniegumi - 228 gadījumos. 40 gadījumos
sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli, 19 gadījumos nodrošināta kārtība masu
pasākumos.
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6. Starptautiskā sadarbība
Valkas novada domei ir noslēgti sadarbības līgumi ar:
 Valgas pilsētas valdi (Igaunija)
 Valgas apriĦėi (Igaunija)
 Novo – Devjatkono (Krievija)
Valkas novada dome un Valgas pilsēta darbojas City Twins (Pilsētas DvīĦi)
asociācijā, kuras dalībnieki ir arī „pilsētas dvīĦi” Imatra - Svetogorodsk (Somija –
Krievija), Narva – Ivangorod (Igaunija – Krievija), Frankfurte (Oder) – Slubice
(Vācija – Polija). Asociācija tika izveidota ar mērėi dalīties pieredzē kopīgu problēmu
risināšanā, kā arī, lai veicinātu veiksmīgu, sabalansētu attīstību pierobežas reăionos.
Valkas novada dome darbojas arī Twin Towns asociācijā, kuras sastāvā ir
Valga, Igaunija
Uusikaupunki, Somija
Koscielisko, Polija
Östhammar, Zviedrija
Orimattila, Somija
Tvrdosin, Slovākija
Durby, BeĜăija
Kobylnica, Polija
Weissenburg, Vācija
un savienībā Eiroreăions “Pleskava – Livonija”,kas ir pierobežas pašvaldību brīvprātīga
savienība .
2011.gadā Valkā notika Latvijas un Igaunijas starpvaldību komisija pārrobežu sadarbības
veicināšanai sēde. Tikšanās laikā abas puses diskutēja par kopīgiem mērėiem pārrobežu
sadarbības veicināšanai.
Valkā notika Pārrobežu sadarbības jautājumu risināšanai izveidoto četru tematisko
(Sociālo un veselības aprūpes un glābšanas pakalpojumu pieejamības jautājumu, Transporta un
enerăētikas un apkārtējās vides jautājumu, Izglītības, tūrisma un sporta jautājumu, Darbaspēka
kustības un nodokĜu sistēmas jautājumu) darba grupu sanāksmes.
Valkas novada domē viesojās Igaunijas valdības biroja delegācija 8 cilvēku sastāvā.
Vizītes laikā Valkas novada domes priekšsēdētājs sniedza prezentāciju par Valkas novadu, kā
arī augstajiem viesiem tika parādīta Valkas mākslas skola.
Tika parakstīts sadarbības līgums starp Valkas novada domi (priekšsēdētājs K. Albergs)
un Valgas pilsētas valdi (mērs Kalev Hark).
Noorganizētas trīs ikmēneša Valkas – Valgas tikšanās Valkas novada domē.
2 Valkas ăimnāzijas skolēni un 3 novada domes speciālisti piedalījās Twin Town
asociācijas partneru konferencē Tvrdosinā (Slovākija).
10 Valkas ăimnāzijas skolēni piedalījās City Twin asociācijas organizētā jauniešu
forumā un 3 novada speciālisti City Twin asociācijas gada sanāksmē Narvā (Igaunija).
Darbošanās „Eiroreăionā „Pleskava, Livonija””. 2011.gada 22.februārī Valkā notika
Eiroreăiona padomes sēde.
Noorganizēta Valgas apriĦėa vadītāju un speciālistu vizīte Valkas novadā – 2011.gada
3.oktobrī iepazīstinājām kolēăus ar Valkas mākslas skolu un dabaszinātĦu kabinetiem Valkas
ăimnāzijā, jaunuzcelto sporta zāli Vijciemā, uzĦēmumu SIA „Cellīši un Partneri”, Vijciema
baznīcu un Čiekurkalti.
Pēc Valgas apriĦėa vietējo pašvaldību asociācijas ielūguma Valkas novada domes deputāti
un speciālisti viesojās jaunuzceltā profesionālās izglītības centrā Valgā un Tehvandi sporta
centrā un Slēpošanas muzejā Otepē, kā arī tika iepazīstināti ar Valgas apriĦėa attīstības
stratēăiju un vīziju līdz 2018.gadam, un kopīgi apspriests kā veicināt kopējas sadarbības
aktivitātes nosaukumu, zīmolu un priekšstatu par mūsu kopīgo darbību
ar jēdzienu Livon (Livland, Liivimaa, Līvzeme).
Valkas novadā uzĦemtas Latvijas un ārvalstu delegācijas: Imatras pašvaldības pārstāvji,
studenti un uzĦēmēji (Somija), Jelgavas pilsētas pašvaldības pārstāvji, Siguldas pilsētas
būvvalde un attīstības nodaĜa.
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7. Nākamā gadā plānotie pasākumi
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Rekonstruēt ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu Kārėu ciemā, Valkā, II kārta";
Turpināt projektu „ Valkas novada infrastruktūras objektu kvalitātes uzlabošana";
Izbūvēt un nodot ekspluatācijā siltumtrasi, kas savienos koăenerācijas staciju Rūjienas
ielā ar centra katlumāju;
Rekonstruēt ielu posmus, izmantojot pilsētas infrastruktūras attīstībai izdalītos
līdzekĜus;
Realizēt jaunus projektus - par elektroapgaismojumu pilsētas ielām, Valkas mākslas
skolas, kā kopīga pārrobežu kultūrizglītības centra, attīstību, Igaunijas-LatvijasKrievijas pārrobežu sadarbības programmā iesniegto projektu „Robežgaisma”;
Pilnveidot komunikāciju ar iedzīvotājiem, uzlabojot novada mājas lapu;
Ieviest elektroniskās dokumentu vadības sistēmu; uzlabot lokālā datu tīkla
infrastruktūru;
Pašvaldībā regulāri izvērtēt iestāžu un nodaĜu darbu, panākot efektīvu budžeta līdzekĜu
izlietojumu;
Veicināt novada atpazīstamību kultūras norišu organizēšanā; aktivizēt pētniecisko
darbu muzejā;
Turpināt attīstīt iedzīvotāju prasmes orientēties un izmantot visa veida informācijas
nesējus un tās piedāvājumu publiskajās bibliotēkās;
Turpināt pašvaldības darbinieku darba un darbības rezultātu vērtēšanas procesu;
Uzsākt sagatavošanos XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem;
Veiksmīgi nostartēt Latvijas III Olimpiādē.

47

48

IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA

VALKAS NOVADA DOME
Reă.Nr.90009114839, Norēėinu konts LV62UNLA0050014277068 A/S „SEB BANKA” Smiltenes filiāle Valkas KAC kods UNLALV2X
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493, E-pasts: novads@valka.lv

SĒDES PROTOKOLS
2012.gada 26.aprīlī

Valkā

Protokols Nr.5

55.§
Par Valkas novada domes 2011.gada bilances apstiprināšanu
_______________________________________________
(I.Grandava)
Dome izskata Valkas novada domes Centralizētās grāmatvedības galvenās grāmatvedes sagatavoto
Valkas novada domes 2011.gada bilanci un informāciju par 2011.gada bilances posteĦiem.
Pamatojoties uz augstākminēto, un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daĜas 2.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs,
A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons,
M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes 2011.gada bilanci (pielikumā).
2. Apstiprināt Valkas novada domes finanšu pārskatu ar bilances kopsummu pēc stāvokĜa uz
2011.gada 31.decembri – LVL 25 185 567 (divdesmit pieci milj. Viens simts astoĦdesmit pieci
tūkstoši pieci simti sešdesmit septiĦi lati) un pārskata gada budžeta izpildi LVL – 832675 (astoĦi
simti trīsdesmit divi tūkstoši seši simti septiĦdesmit pieci lati).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.

Valkas novada domes priekšsēdētājs
K.Albergs
IZRAKSTS PAREIZS
Valkas novada domes
Kancelejas vadītāja
Valka 2012.gada 27.aprīlī

(personiskais paraksts)

G.Ukre
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IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA

VALKAS NOVADA DOME
Reă.Nr.90009114839, Norēėinu konts LV62UNLA0050014277068 A/S „SEB BANKA” Smiltenes filiāle Valkas KAC kods UNLALV2X
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493, E-pasts: novads@valka.lv

SĒDES PROTOKOLS
2012.gada 28.jūnijā

Valkā

Protokols Nr.7

8.§
Valkas novada pašvaldības 2011.gada publiskā pārskata
apstiprināšana
_____________________________________________________
(I.Markova )
Pamatojoties uz Valkas novada domes Finanšu nodaĜas izstrādāto Valkas novada pašvaldības
2011.gada publisko pārskatu, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas 2012.gada 12.jūnija
lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 8.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daĜas 2.punktu, 72.pantu un 2010.gada 5.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.413
„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.ZariĦš,
K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa, S.Pilskalne, R.Videmanis, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe,
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apstiprināt Valkas novada pašvaldības 2011.gada publisko pārskatu (pielikumā).
Publicēt Valkas novada pašvaldības 2011.gada publisko pārskatu internetā - mājas lapā
www.valka.lv.
Nosūtīt 2011.gada publisko pārskatu Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai.
Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Finanšu nodaĜas vadītāja Iveta Markova.
Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

IZRAKSTS PAREIZS
Valkas novada domes
Kancelejas vadītāja
Valka 2012.gada 29.jūnijā

G.Ukre
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K.Albergs

