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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.
Novada attīstības plānā viena no prioritātēm infrastruktūras izbūve un sakārtošana, lai
būtu pievilcīga vide uzĦēmējdarbībai un cilvēku dzīvošanai.
2012.gadā nodoti ekspluatācijā notekūdeĦu attīrīšanas ietaises Valkas pilsētā, SēĜu un
Lugažu ciemos, kā arī Kārėu pagastā, turpinājām tranzītmaršruta ielu rekonstrukciju un ERAF
programmas ietvaros ielu rekonstrukciju uzĦēmējdarbības veicināšanai Valkā, realizēti projekti
ERAF – izglītības iestāžu informatizācija, KPFI – siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana,
ar investoru piesaisti uzbūvēta 10mW koăenerācijas stacija, rekonstruēta un uzbūvēta
savienojošā siltumtrase 960 m, nodots ekspluatācijā renovētais tautas nams Zvārtavas pagastā,
kopā realizēti vairāk kā 20 projekti par kopējo summu vairāk kā 3 milj.Ls, tai skaitā ES
līdzfinansējums 2,2 milj.Ls.
Valkas novadā joprojām ir salīdzinoši augsts bezdarba rādītājs un sociālās spriedzes
mazināšanai pašvaldība pielieto dažādus sociāla rakstura pasākumus. 2012.gadā novadā tika
realizēts aktīvās nodarbinātības pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. Šajā
nodarbinātības pasākumā 2012.gadā Valkas novadā tika nodarbināti 243 bezdarbnieki.
Sociāli ekonomiskā situācija 2012.gadā Valkas novadā ir nedaudz uzlabojusies, ko
pierāda trūcīgo personu skaita samazinājums, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kā arī mazāks
testēto sociālo pabalstu saĦēmušo personu skaits. Samazinājies ir pabalsta garantētā minimālā
ienākuma nodrošināšanai saĦēmēju skaits. Savukārt pieaug to cilvēku skaits, kuriem ir
nepieciešams pabalsts veselības aprūpei un aprūpes pakalpojums vai nu mājās vai institūcijā.
Gada teicamnieku stipendijas saĦēma 28 skolēni, bet par dažādiem sasniegumiem valsts
mēroga olimpiādēs un konkursos 21 izglītojamais.
Novadā darbojās 42 amatiermākslas un radošo iniciatīvu-brīvā laika pavadīšanas
kolektīvi. Nodrošināts finansējums 48 kolektīvu vadītājiem, speciālistiem un
koncertmeistariem. Kopumā novadā organizēti 113 sporta pasākumi.
Gada laikā veikta virkne teritorijas labiekārtošanas un sakārtošanas darbi.
2013.gadā plānots turpināt strādāt pie projektiem ūdenssaimniecības attīstība Valkas
pilsētā un Ērăemes pagastā, atjaunosim Tautas namu Vijciema pagastā, turpināsim projektu par
ielu rekonstrukciju Valkas pilsētā, būsim partneri un vadošie partneri pārrobežu programmās
Igaunija-Latvija un Igaunija-Latvija-Krievija, aktīvi nodarbosimies ar ēku siltināšanu.
2014. un 2015.gadam ir jau sagatavoti vairāki tehniskie projekti ielu rekonstrukcijai,
ēku siltināšanai, izglītības iestāžu renovācijai, tūrisma objektu būvniecībai.
Bremzējošs faktors ir nepietiekamais pašvaldības budžets, kā arī nepietiekams valsts
finansējums ceĜiem un izglītībai.
Mēs esam pārliecināti, ka sakārtojot novada infrastruktūru pilnīgi un kvalitatīvi veicot
pašvaldības likumā noteiktās funkcijas, novadā attīstīsies uzĦēmējdarbība un būs pievilcīga
vide cilvēku dzīvei.
…
Valkas novada
domes priekšsēdētājs
Kārlis Albergs
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1.Valkas novada pašvaldības raksturojums
1.1. ZiĦas par pašvaldību
•
•
•

•

•

•

Teritorija – 906.8 km²
Valkas novadā ietilpst Valkas pilsēta, Ērăemes pagasts, Kārėu pagasts, Vijciema
pagasts, Valkas pagasts un Zvārtavas pagasts.
Novads robežojas ar Igaunijas Republiku, Apes, Smiltenes, Strenču, Burtnieku un
Naukšēnu novadiem. Valkas novada robeža ar Igaunijas Republiku ir apmēram 75 km,
no tiem aptuveni trešdaĜa ir pa Gaujas upi.
Valkas novads atrodas 170 km attālumā no Latvijas Republikas galvaspilsētas Rīgas,
50 km attālumā no nacionālās nozīmes attīstības centra Valmieras, robežojas ar
Igaunijas pilsētu Valgu un atrodas 90 km attālumā no Tartu – otras lielākās pilsētas
Igaunijā.
Novadu šėērso valsts nozīmes galvenais autoceĜš A3 (E264) Rīga – Tartu, valsts
reăionālie autoceĜi Valka – Smiltene, Valka – Rūjiena, Valka – Vireši, dzelzceĜš Rīga –
Tallina, kas sekmē Valkas novada un citu reăionu apdzīvoto vietu sasniedzamību.
Liela daĜa Valkas novada teritorijas ir iekĜauta ZiemeĜvidzemes biosfēras rezervātā un
aizsargājamo ainavu apvidū „ZiemeĜgauja” (NATURA 2000).
1.attēls
Valkas novada teritorija
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2.attēls
Valkas novada teritorijas zemes sadalījuma struktūra,%

• 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 01.01.2013. - 10109
• Iedzīvotāju blīvums 11,1 iedzīvotāji uz 1 km²
3.attēls
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Salīdzinot 2012.gadu ar 2011.gadu migrācijas un negatīvās demogrāfiskās situācijas
rezultātā iedzīvotāju skaits samazinājies par 156 iedzīvotājiem.
4.attēls

2012.gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaĜā sastādīti 125 dzimšanas un 166
miršanas reăistri. Piedzimuši 65 meitenes un 60 zēni – par 52 vairāk kā 2011.gadā. Miruši 86
vīrieši un 80 sievietes – par 28 vairāk kā 2011.gadā. Demogrāfiskā situācija novadā ir
uzlabojusies. Dabiskais pieaugums negatīvs, t.i. mirstība par 41 pārsniedza dzimstību.
Reăistrētas 35 laulības. 43 cilvēki stājušies pirmajā laulībā, 21 jaunlaulātajiem tās bijušas otrās
laulības, 1 ceturtā laulība.
5.attēls

2012.gadā novadā iedzīvotāji darba spējas vecumā ir 6328 (61.6%), pēc darba spējas
vecuma ir 2423 (23.6%), līdz darba spējas vecumam 1514 (14.7%).
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UzĦēmējdarbība
Valkas novads ir vieta, kur ir labvēlīga vide daudznozaru uzĦēmējdarbības attīstībai. 62
% teritorijas aizĦem meži un novadā veiksmīgi darbojas vairāki mežsaimniecības un
kokapstrādes uzĦēmumi. Lielākie uzĦēmumi Valkas pilsētā ir putu polietilēna izstrādājumi un
burbuĜplēves ražošana (SIA „PEPI RER”), auto rezerves daĜu ražošana (SIA „efn NORD”),
kūdras ieguve, mazo HES būvniecība, meliorācijas darbu pakalpojumi (SIA „Valkas
Meliorācija”), metālapstrāde (SIA „Akords – 3”, SIA „Valkas MD”), šūšana (SIA „Elēăija
Vīle”, SIA „SG Valka”), pārtikas ražošana (gaĜas produkcija – SIA „Servilat”), maizes un
konditorijas izstrādājumu ražošana, kokapstrāde (SIA „Prestižs”, SIA „Valkas meliorācija”,
SIA „Valkas Meži”, koka guĜbūvju ražošana – SIA „Alfa Log Houses”), būvniecība (SIA
„Valkas Būvnieks”, SIA „MJ Eirobūve”, SIA „Indrāni V”), siltuma un elektrības ražošana
(biomasas koăenerācijas spēkstacija – SIA „Enefit Power & Heat Valka”), degvielas
mazumtirdzniecība (SIA „Tīne”).
Visās 5 pagastu teritorijās galvenās uzĦēmējdarbības nozares ir lauksaimniecība
(graudkopība, kartupeĜu audzēšana, lopkopība – galvenokārt piena lopkopība), mežizstrāde un
kokapstrāde. Lielākie uzĦēmumi lauku teritorijās ir: Ērăemes pagastā – lauksaimniecības
uzĦēmumi Z/S „Dambīši”, Z/S „LejasciĦi”, Kārėu pagastā – lauksaimniecības uzĦēmumi Z/S
„Auri”, Z/S „Jasmīni” (brieži un savvaĜas govis), Vijciema pagastā – SIA „Cellīši un Partneri”
(kokapstrāde), Z/S „Piekalnes”, KS „Vijupe” (lauksaimniecības uzĦēmumi), Valkas pagastā –
SIA „Vārpas 1” (kokapstrāde), SIA „Valdro Agro”, Z/S „Kalnieši” (lauksaimniecības
uzĦēmumi), Zvārtavas pagastā – Z/S „Avoti”.
Nodarbinātība
Faktiskais iedzīvotāju skaits novadā ir mazāks, jo iedzīvotāji ekonomisku apstākĜu dēĜ
meklē darbu gan ārvalstīs, gan galvaspilsētā. Nestabilā ekonomiskā un sociālā situācija,
augstais bezdarbs un salīdzinoši zemais atalgojums kavē iedzīvotāju atgriešanos novadā.
Pēc Nodarbinātības valsts aăentūras datiem reăistrētā bezdarba līmenis valstī
2012.gada novembra beigās bija 10,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Zemākais
bezdarba līmenis reăistrēts Rīgas reăionā – 6,8%, Vidzemes reăionā – 12,8%, Valkas novadā
– 12,1%
Bezdarbnieku skaita sadalījums Valkas novadā pēc Nodarbinātības valsts aăentūras
(NVA) datiem:
Valkas pilsētā 410 cilvēki;
Ērăemes pagastā 80 cilvēki;
Kārėu pagastā 70 cilvēki;
Valkas pagastā 156 cilvēki;
Vijciema pagastā 35 cilvēki;
Zvārtavas pagastā 40 cilvēki.
Kopā 791 cilvēks.
Valkas novadā joprojām ir salīdzinoši augsts bezdarba rādītājs un sociālās spriedzes
mazināšanai pašvaldība pielieto dažādus sociāla rakstura pasākumus. 2012.gadā novadā tika
realizēts aktīvās nodarbinātības pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. Šajā
nodarbinātības pasākumā 2012.gadā Valkas novadā tika nodarbināti 243 bezdarbnieki.
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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 2012.gada 26.janvārī
(sēdes protokols Nr.2 §.16.)
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 8 deputātiem.
2012.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 pieĦemti 615 lēmumi. Novada domes sēdēs pieĦemti 2 noteikumi, 12 nolikumi, 26
Saistošie noteikumi.
2012.gadā ir notikušas:
- 14 Finanšu un attīstības komitejas sēdes – izskatīti 132 jautājumi;
- 11 Saimniecisko lietu komitejas sēdes – izskatīti 169 jautājumi;
- 9 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes izskatīti 46 jautājumi;
- 9 Sociālo lietu komitejas sēdes- izskatīti 23 jautājumi.
2012.gadā Valkas novada domē saĦemti un izskatīti 1431 iesniegumi no juridiskām
personām un 661 iesniegumi no fiziskām personām. Reăistrēti un iesniegti grāmatvedībā 8396
rēėini, 1146 līgumi. Nosūtītas 1593 atbildes vēstules uz iesniegumiem u.c. prasītie dokumenti.
Izrakstītas 73 pilnvaras un 199 izziĦas. Domes priekšsēdētājs izdevis 118 rīkojumus par
pamatdarbības jautājumiem. Sagatavoti un uzrakstīti 276 pieĦemšanas – nodošanas akti.
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Valkas novada domes padotībā esošās iestādes
Pašvaldību funkciju realizācijai Valkas novadā darbojas vairākas pašvaldības iestādes un
administrācija:
Valkas novada domes administrācijā ietilpst:
-

Centralizētā grāmatvedība;
Finanšu nodaĜa;
Kanceleja;
Personāla nodaĜa;
Saimnieciskā daĜa;
IT kompetences centrs;
Attīstības un plānošanas nodaĜa;
Dzimtsarakstu nodaĜa;
Siltumapgādes nodaĜa;
Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaĜa;
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;
Turnas bibliotēka;
Kārėu pagasta bibliotēka;
Valkas pagasta Lugažu bibliotēka;
Valkas pagasta SēĜu bibliotēka;
Vijciema bibliotēka;
Valkas pilsētas Kultūras nams;
Kārėu pagasta tautas nams;

-
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Turnas tautas nams;
Vijciema Tautas nams;
Valkas pagasta Saieta nams
„Lugažu muiža”;
Zvārtavas pagasta tautas nams;
Valkas novada Sociālais dienests;
Sociālās aprūpes nams;
Valkas novada Ăimenes atbalsta
centrs „Saulīte”;
Valkas novada bāriĦtiesa;
Valkas novada Pašvaldības policija;
Valkas pilsētas stadions;
Valkas novada būvvalde;
Vijciema feldšeru punkts;
Ērăemes feldšerpunkts;
Valkas novadpētniecības muzejs.

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”;
biedrībā „Volejbola klubs „Valka”;
biedrībā „ZiemeĜvidzemes volejbola skola”;
nodibinājumā „Latvijas bērnu fonds”;

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 „ZAAO”;
SIA „Enefit Power&Heat Valka”;
• SIA „Vidzemes slimnīca”.
•
•
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Personāls
Laikā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim Valkas novada domē
vidējais strādājošo skaits - 582 darbinieki, no kuriem 428 sievietes un 154 vīrieši.
6.attēls
Valkas novada domes darbinieku iedalījums pēc dzimuma.
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Sievietes

Valkas novada domes darbinieku vidējais vecums laikā no 2012.gada 1.janvāra līdz
31.decembrim bija 50 gadi. Visvairāk ir darbinieki vecumā no 51 - 60 gadiem - 215 darbinieki,
pēc tam seko darbinieki vecumā no 41 - 50 gadiem - 159 darbinieki, trešo lielāko vecuma
grupu veido darbinieki pēc 60 – 98 darbinieki, ceturto grupu veido darbinieki vecumā no 31 –
40 gadiem – 69 darbinieki, bet vismazāk darbinieku ir vecumā grupā līdz 30 gadiem – 41
darbinieks.
7.attēls
Valkas novada domes darbinieku iedalījums pa vecuma grupām (%)
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Valkas novada domes darbinieku sadalījums pēc izglītības:
• Doktora grāds – 1 darbinieks
• Maăistra grāds - 26 darbinieki
• Augstākā izglītība – 284 darbinieki
• Vidējā vispārēja – 119 darbinieki
• Vidējo speciālo – 124 darbinieki
• Pamata izglītība - 28 darbinieki
8.attēls
Darbinieku iedalījums pēc izglītības(%).

Kā redzams attēlā, Valkas novada domē visvairāk ir darbinieki ar augstāko izglītību
(49%). Ar vidējo speciālo izglītību (21%), vidējo (20%), maăistra (5%) un pamata izglītība
(5%).
Profesionālās zināšanas paaugstināšana notiek apmeklējot kursus, seminārus, sanāksmes.
Atbilstoši MK noteikumu prasībām kvalifikācijas paaugstināšanas kursos Valkas novada
ăimenes atbalsta centrā „ Saulīte” mācījās saimniecības daĜas vadītāja un abas pavāres. Divas
audzinātājas 2012.gadā ieguvušas pirmā līmeĦa profesionālo augstāko izglītību ar kvalifikāciju
„sociālais rehabilitētājs”. Viena audzinātāja personu pārkvalifikācijas programmas ietvaros
ieguvusi sertifikātu „ārstniecības persona” (medicīnas māsa).
2012.gadā iekšējā audita speciāliste, ar mērėi paaugstināt kvalifikāciju, apmeklēja
Valsts administrācijas skolas organizētos apmācības seminārus „Iekšējā audita veidi un Risku
pārvaldība”, „Iekšējo auditoru sertifikācija – kompetences un kvalifikācijas apliecinājums”.
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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.
1.tabula
Valkas novada domes pamatbudžeta
apstiprinātais 2013.gadā,LVL

ieĦēmumu

Pamatbudžeta ieĦēmumi

izpilde

2011.gads

2011.-2012.gadam
2012.gads

un

2013.gads

NodokĜu ieĦēmumi : t.sk.

2415216

2512305

2491023

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

2161826

2226058

2242216

Nekustāmā īpašuma nodoklis

247869

265406

223807

5521

20841

25000

769340

23365

62290

16

263

0

Valsts un pašvaldības nodevas

7060

7706

6790

Sodi un sankcijas

6582

7539

5500

Pārējie nenodokĜu ieĦēmumi

723310

874

0

IeĦēmumi no īpašuma pārdošanas

32372

6983

50000

IeĦēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem

1004753

1541843

1507270

Transferti kopā: t.sk.

7003051

3078163

2094585

0

7294

0

6970254

3033822

2064585

32797

37047

30000

11192360

7155676

6155168

AzartspēĜu nodoklis
NenodokĜu ieĦēmumi: t.sk.
IeĦēmumi no uzĦēmējdarbības un īpašuma

No valsts budžeta daĜēji finansēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžetu transferti
Kopā
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9.attēls

No attēla redzams, ka visvairāk ieĦēmumus sastāda transferti (43%) un nodokĜu
ieĦēmumi (35%). Nozīmīgu ieĦēmumu daĜu Valkas novada pamatbudžetā veido ieĦēmumi no
budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem , kas 2012.gadā sastāda 21,0% 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 – 2012.gadā saĦemti
nodokĜu ieĦēmumi LVL 2512305, kas no kopējā budžeta sastāda 35%.
10.attēls

14

2012.gadā Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieĦēmumi sastādīja LVL 7155676.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2012.gadā ieĦēmumi kopumā samazinājušies par LVL 4036684
(par 36.1%), t.sk., transferti par LVL 3924888 (56.0%), jo 2011.gadā tika realizēti vairāki
apjomīgi Eiropas Savienības projekti.
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieĦēmumi palielinājušies pa LVL 537090 (21.5%),
kas izskaidrojams ar pievienotās vērtības nodokĜa atmaksu par realizētiem projektiem. NodokĜu
ieĦēmumi- iedzīvotāju ienākuma nodoklis par LVL 64231 (3.0% ) un īpašuma nodoklis par
LVL 17538(7.1%) un azartspēĜu nodoklis par LVL 15320.
2.2. Pamatbudžeta izdevumi
2.tabula
Valkas novada domes pamatbudžeta
apstiprinātais 2013.gadā,LVL

ieĦēmumu

izpilde

2011.gads

Pamatbudžeta izdevumi

2011.-2012.gadam

2012.gads

un

2013.gads

Vispārējie valdības dienesti

863598

871913

871786

Sabiedriskā kārtība un drošība

38303

37846

46766

7929768

2865063

985126

1711422

1550501

Ekonomiskā darbība
Teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana

1522582

Veselība

10344

8593

10061

Atpūta , kultūra un reliăija

475907

534425

516630

Izglītība

1869339

1929170

1994889

Sociālā aizsardzība

631583

589048

594945

13341424

8547480

6570704

Kopā

Pamatbudžeta izdevumi 2012.gadā salīdzinot ar 2011.gadu ir samazinājušies par LVL
4793944 vai 35.9%.
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11.attēls

No attēla redzams, ka visvairāk tiek tērēts ekonomiskai darbībai (34%), izglītībai
(23%), teritoriju un mājokĜu apsaimniekošanai (20%). Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi
2012.gadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājušies par 35.9 %, jeb LVL 4793944 .Tas
izskaidrojams ar to, ka 2011. gadā tika realizēti vairāki apjomīgi projekti.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2012.gadā izdevumi ekonomiskai darbībai
samazinājušies par LVL 5064708 ( 63.9%), tas saistīts ar dažādu projektu realizāciju
2011.gadā.
Sociālai aizsardzībai samazinājušies izdevumi par 6.7
% vai LVL 42536.
Samazinājums šajos izdevumos, sakarā ar sociālo pabalstu samazinājumu.
Lai gan kopumā izdevumi samazinājušies, izdevumu veidos vērojams arī to
palielinājums.
izdevumi
par 12.4% pašvaldības teritoriju un mājokĜu
Palielinājušies
apsaimniekošanai – LVL 188839, jo palielinājušies izdevumi precēm un pakalpojumiem.
Atpūtai , kultūrai un reliăijai izdevumi palielinājušies par 12.3% vai LVL 58519, jo
pabeigta Zvārtavas pagasta tautas nama renovācija.
Izdevumi izglītībai palielinājušies par LVL 59833, sakarā ar preču un pakalpojumu
izdevumu palielinājumu.
2012.gadā
atmaksāti aizdevumi LVL 887855 LVL, procentu maksājumi par
aizĦēmumiem 270681 LVL.
No Valsts kases saĦemtie aizĦēmumi ES un citu ārvalsts palīdzības finansēto projektu
realizācijai ir par kopējo summu 2066889 LVL, kas ir par LVL 2664428 mazāk kā iepriekšējā
gadā.
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3.tabula
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām,LVL
2011.gads
izpilde

Koda nosaukums

2012.gads
izpilde

Apstiprināts
2013.gads

Atalgojums

2255393

2205951

2446046

Darba devēja VSAOI

562833

563694

631152

Komandējuma un dienesta braucieni

10342

14871

24707

Pakalpojumi

1508974

1587779

1645021

490152

467144

479315

Izdevumi periodikas iegādei

6755

6924

5500

NodokĜu maksājumi

9503

16944

16550

Procentu izdevumi

279525

270681

249600

Sociālie pabalsti

510710

411206

384918

Uzturēšanas izdevumu transferti

66211

55278

40000

7639648

2947008

647665

1378

0

230

13341424

8547480

6570704

Krājumi, materiāli, energoresursi, biroja preces

Kapitālie izdevumi
Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām
Kopā
12.attēls

Pamatbudžeta izdevumi pa ekonomiskajām kategorijām,%

No attēla redzams, ka 2012.gadā visvairāk tērēts pamatkapitāla veidošanai (29%),
atlīdzībai (36%), precēm un pakalpojumiem (25%), sociāliem pabalstiem (6%).
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13.attēls

Kā redzam attēlā, izdevumu daĜā vislielākais samazinājums pamatkapitāla veidošanai
LVL 4692640 sakarā ar apjomīgu projektu realizāciju 2011.gadā, atlīdzībai LVL 48581,
sakarā pedagogu atalgojuma samazinājumu, procentu izdevumiem, sociāliem pabalstiem un
transfertiem. Palielinājums precēm un pakalpojumiem un pārējiem izdevumiem.
2.3. Speciālā budžeta ieĦēmumi un izdevumi
4.tabula
2011.gada
izpilde

2012.gada
izpilde

Apstiprināts
budžets 2013.gadam

IeĦēmumi

126722

112857

98257

Dabas resursu nodoklis

14934

17229

12000

67

24

0

AutoceĜu fonds

111721

95604

86257

Izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām

152143

100593

112171

1462

969

500

150681

99624

112171

Izdevumi atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām
Atlīdzība

152143

100593

112171

1178

0

0

Preces un pakalpojumi

104112

88899

93371

Kapitālie izdevumi

29965

11694

18800

Dažādi izdevumi

16888

0

0

NenodokĜu ieĦēmumi

Vides aizsardzība
Teritoriju
un
apsaimniekošana

mājokĜu
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2012.gadā speciālā budžeta līdzekĜi samazinājušies par 13864 LVL, bet izdevumi par
LVL 51550.
14.attēls

IeĦēmumu samazinājums autoceĜu fondam LVL 16117, sakarā ar mazāk saĦemtiem
uzturēšanas izdevumu transfertiem.
Dabas resursu nodoklis 2012.gadā salīdzinot ar 2011.gadu palielinājies par LVL 2295.
To izlieto novada vides sakārtošanai – Meža dienu pasākumu norisei Valkas novadā, atkritumu
izvešanai, daudzgadīgo stādījumu atjaunošanai un puėu stādu iegādei, zivju mazuĜu iegādei un
citiem.
15.attēls
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Salīdzinot 2012.gadu ar 2011.gadu izdevumu samazinājums teritoriju un mājokĜu
apsaimniekošanai, tas izskaidrojams ar atlikumu autoceĜu fondā uz 2010.gada beigām, kuru
izlietoja 2011.gadā.
AutoceĜu fonda līdzekĜi izlietoti ceĜu greiderēšanai, sniega tīrīšanai, autoceĜu bedrīšu
remontam un transportlīdzekĜu iegādei.
5.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

2011.gads
13134

2012.gads
22310

18941
3369

18941
3369

14460

6992

0
0
13454
324
682

637
915
879
2278
2283

Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi kopā:
t.sk.
Vispārējie valdības dienesti
Teritoriju un mājokĜu apsaimniekošana
Atpūta,kultūra un reliăija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

Pašvaldība 2012.gadā saĦēmusi ziedojumus un dāvinājumus no juridiskām personām
LVL 18941 un no fiziskām personām LVL 3369. No Latvijas Pašvaldību savienības saĦemtas
50gb „Elektrības norēėinu kartes – 500kwh” par kopējo summu 2685 LVL, ko AS
„Latvenergo” sociālā atbalsta kampaĦas ietvaros dāvina pašvaldības trūcīgajām
mājsaimniecībām. Gada laikā bez atlīdzības mājsaimniecībām izsniegtas 33gb „Elektrības
norēėinu kartes – 500kwh” ar kopējo vērtību 1623 LVL. Ziedojumi un dāvinājumi izlietoti
sociālai aizsardzībai pabalstiem zupas virtuvei LVL 660, kultūras pasākumiem , bibliotēku
grāmatu iegādei LVL 879, Meža dienu organizēšanai LVL 637, teritoriju un mājokĜu
apsaimniekošanai soliĦu un atkritumu urnu izgatavošanai LVL 915 un izglītībai darbības
nodrošināšanai LVL 2278.
6.tabula
2.5. Debitori un kreditori
Aktīvs
1
Debitori – kopā
1. Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem
2.Prasības par nodokĜiem
3. Uzkrātie ieĦēmumi
4. Pārmaksātie nodokĜi
5. Pārējās prasības
6. Uzkrājumi nedrošām prasībām

Uz pārskata
perioda
beigām
2
451070
320322
87220
8125
6998
28405
655990

Uz pārskata
gada sākumu

IzmaiĦas
( +, - )

3
308775
151426
81060

4
+142295
+168896
+6160

7836
36824
31629
657823

+289
-29826
-3224
1833

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitoru atlikumi palielinājušies par 142295 LVL.
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Lielākais debitoru parādu pieaugums ir kontā 2316 „Prasības pret radniecīgām
kapitālsabiedrībām”. Tas izskaidrojams ar komunālo parādu, kurus sniedz SIA „Valkas
namsaimnieks” apjoma pieaugumu. Valkas novada dome pērk siltumu no siltumenerăijas
ražotāja SIA „Enefit” un pārdod tālāk SIA „Valkas namsaimnieks”, kurš savukārt siltumu
pārdod daudzdzīvokĜu māju iedzīvotājiem. SIA „Valkas namsaimnieks „ ar Valkas novada
domi norēėinās ar iedzīvotāju samaksāto summu par komunālajiem maksājumiem.
Darbs ar debitoru parādu piedziĦu
2012.gadā Valkas novada domē un pagastu pārvaldēs tika intensīvi strādāts ar
debitoriem. Dati par lielākajiem debitoriem tika nodoti novada juristam, dokumentu
sagatavošanai parādu piedziĦai.
7.tabula
Aprēėinātais nekustamā īpašuma nodoklis 2012.gadā
Nekustamā
veids
Zeme

īpašuma Aprēėināts, Ls
par 2012.gadu
191407.82

Ēkas, mājoklis

Samaksāts, Ls
par 2012.gadu
pamatnodoklis
193407.24

74908.26

Soda sankcijas Ls

701094.18

5009.81
1923.24

Parāds (bez kavējuma naudas) uz 2012.gada sākumu – Ls 63281.60. 2012.gadā kopumā
izsūtīti 179 atgādinājumi un brīdinājumi par nekustamā īpašuma nodokĜa pamatparāda un
nokavējuma naudas samaksu un 56 brīdinājumi par parādu piedziĦas uzsākšanu. 31 nekustamā
īpašuma nodokĜu parādnieks nodots tiesu izpildītājam – parādu piedziĦai.
8.tabula
Kreditori
Pasīvs
1
Kreditori - kopā
1. IlgtermiĦa saistības
1.1. IlgtermiĦa aizĦēmumi
1.2. IlgtermiĦa nākamo periodu ieĦēmumi
ĪstermiĦa saistības
2.1. ĪstermiĦa aizĦēmumi un ilgtermiĦa
aizĦēmumu īstermiĦa daĜa
2.2. ĪstermiĦa saistības pret piegādātājiem un
darbuzĦēmējiem
2.3.ĪstermiĦa saistības par saĦemtajiem
avansiem
2.4. ĪstermiĦa uzkrātās saistības
2.5. Norēėini par darba samaksu un
ieturējumiem ( izĦemot
nodokĜus)

Uz pārskata
perioda
beigām
2
15928302
5966546
5783587
182959
9961756
254112

Uz pārskata
gada sākumu

IzmaiĦas
( +, - )

3
14300472
10597677
4387606
6210071
3702795
470436

4
+1627830
-4631131
+1395981
-6027112
+6258961
-216324

225425

163999

+61426

746129

0

+746129

212578
77429

230695
66120

-18117
+11309
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2.6. NodokĜi un sociālās apdrošināšanas
maksājumi
2.7. Pārējās īstermiĦa saistības
2.8. Nākamo periodu ieĦēmumi

64667

43647

+21020

3447
8377969

3046
2724852

+401
+5653117

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu palielinājies par 1627308 LVL
2.6. AizĦēmumi un galvojumi
Lai nodrošinātu nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības attīstības projektu
finansēšanai, pārskata gadā piesaistīti papildus finanšu resursi.
9.tabula
Pārskats par aizĦēmumiem
Aizdevējs

Mērėis

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
Valsts
SIA
Vidzemes
kase
slimnīca
pamatkapitāla
palielināšana
Valsts
ERAF proj. „Valkas
kase
pilsētas
izgāztuves
rekultivācija”
Valsts
Valkas
pilsētas
1.kārtas
1.daĜas
kase/Ziem siltumapgādes
eĜu
sistēmas
investīciju rekonstrukcija
banka
Valsts
Valkas pilsētas
kase
infrastruktūras
sakārtošana un
iestāžu mat.-lās bāzes
uzlabošana
Valsts
Valkas
pilsētas
kase
iestāžu
materiālās
bāzes uzlabošana un
projektu finansēšana

Līguma
parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiĦš

Valūta

2012.
gada
sākumā

2012.
gada
beigās

EUR

AizĦēm
uma
līguma
summa
4719

25.112009

15.11.2012

1505

0

10.01.2007.

20.06.2016.

LVL

20000

3165

0

24.11.2008

20.10.2033

LVL

65000

59520

56780

21.04.2004.

20.04.2024.

LVL

43000

26650

24470

01.12.2009.

20.09.2031.

EUR

311754

121838

121838

01.12.2009

20.10.2028

LVL

65000

57305

53885

03.04.2008

20.03.2030

LVL

261160

235360

224450

12.10.2001

04.07.2016

USD

142640

49647

38041

02.02.2004

20.02.2022

LVL

250000

170000

152343

08.04.2005

20.03.2023

LVL

302745

227548

212169
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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

Valkas pilsētas
iestāžu materiālās
bāzes uzlabošana
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 „e-

10.08.2005

20.03.2023

LVL

12700

9372

8268

20.12.2005

20.01.2026

LVL

32881

27121

25391

20.12.2005

20.01.2026

LVL

20000

16520

15650

16.02.2006

20.01.2024

LVL

384511

294439

275942

30.05.2006

20.01.2024

LVL

30283

22763

18921

13.10.2006

20.01.2027

LVL

175000

148344

134628

02.05.2007

20.12.2026

LVL

200000

17246

16759

02.05.2007.

20.12.2026

LVL

35000

29156

25792

01.06.2007

20.12.2026

LVL

135000

114151

105217

11.12.2009

20.07.2013

LVL

49413

21181

7065

07.05.2008

20.03.2030

LVL

100000

87867

82774

07.05.2008

20.03.2030

LVL

295000

265864

252191

07.05.2008

20.03.2030

LVL

222454

200478

191707

07.05.2008

20.03.2030

LVL

42860

38620

36597

Vidzeme” īstenošanai
AusekĜa ielas trotuāra
seguma
remonta
īstenošanai
Valkas
pilsētā
Valkas
pilsētas
domes
sociālās
aprūpes
nama
renovācija
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

23

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

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
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

07.05.2008

20.03.2030

LVL

35000

31536

27369

26.02.2009

20.02.2031

LVL

232337

220864

203500

28.04.2009

20.04.2031

EUR

179566

27598

22694

12.10.2009

20.05.2016

EUR

194978

110981

110981

21.10.2009

20.09.2031

EUR

63793

8760

8760

02.10.2009

20.09.2031

EUR

397204

387396

372684

01.10.2009

20.09.2031

EUR

169379

85381

85381

26.08.2008

20.08.2028

LVL

150000

137670

129450

09.10.2008

12.12.2020

LVL

34361

26891

23903

31.01.2002

12.12.2020

LVL

42500

27500

24500

20.01.1997

20.12.2020

LVL

93077

44782

40782

19.07.200

12.12.2020

LVL

13394

7200

6400

26.02.2010

20.02.2032

EUR

42905

22964

22964
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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

21.06.2010

20.06.2032

EUR

435600

111600

111600

27.07.2010

20.07.2032

LVL

37880

10987

10987

19.08.2010

20.07.2032

LVL

84874

84874

81766

02.07.2010

20.05.2040

LVL

4933290

724791

490999

05.07.2011

20.06.2033

LVL

210817

135073

135073

05.07.2011

20.06.2033

LVL

160906

109220

109220

11.08.2011

20.07.2012

LVL

199813

175096

0

Ūdenssaimniecības
20.12.2011
pakalpojumu attīstība
Kārėu ciemā
20.12.2011
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Valka 2.kārta
Siltumnīcefekta gāzu 20.03.2012
emisijas
samazināšana Valkas
pilsētas
publiskā
apgaismojuma
infrastruktūrā

20.12.2033

LVL

247149

60712

189356

20.12.2039

LVL

2190943

62011

1508930

20.03.2032

LVL

206360

0

200998

Valkas
mākslas 08.06.2012
skola, kā kopīga
pārrobežu
kultūrizglītības centra
attīstība
Ielu
rekonstrukcija 25.10.2012
Valkas
pilsētā
uzĦēmējdarbības
veicināšanai

20.05.2032

LVL

53884

0

14808

20.10.2034

LVL

216749

0

10025

13827879

4859547

6024008

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
Valkas
pagasta
Lugažu
ciema
Ūdenssaimniecības
attīstība
Valkas pagasta SēĜu
ciema
Ūdenssaimniecības
attīstība
Kurināmā iegādei

KOPĀ
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10.tabula
2012.gadā ir noslēgti aizĦēmuma līgumi
2012.gadā noslēgti 5 aizĦēmuma līgumi. AizĦēmumi Ħemti no Valsts kases, domes
sēdēs pieĦemot lēmumus par to nepieciešamību. 2012.gadā ir noslēgti trīs aizĦēmuma līgumi
par kopējo līguma summu 476993 LVL.
SaĦemtie aizĦēmumi 2012.gadā sastāda 2066889 LVL, atmaksātā pamatsumma – 887855
LVL.
Līguma
datums

Mērėis

Summa LVL

20.03.2012 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Valkas
pilsētas publiskā apgaismojuma infrastruktūrā
08.06.2012 Valkas mākslas skolas, kā kopīga pārrobežu
kultūrizglītības centra attīstība
25.10.2012 Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā

206360

Izlietotā
aizĦēmuma summa
LVL
uz 31.12.2012
200998

53884

15328

216749

10025

Valkas novada dome kopumā izsniegusi galvojumus LVL 602363 apmērā. Visi galvojumi
ir izvērtēti domes sēdēs, atbilstoši Valkas novada domes nolikumam par galvojumu
piešėiršanu.
Galvojumi izsniegti fiziskām personām studiju kredītiem par LVL 26363, tajā skaitā
2012.gadā LVL 9763 un 2012.gadā galvots kredīts LVL 576000 SIA „Valkas namsaimnieks”
siltumtrases būvniecībai. Kredīts izsniegts SEB bankā.
Neatmaksātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiĦš uz gada beigām sastāda
LVL 467271.
2.7. Nekustamā īpašuma novērtējums
Valkas novada domes lietošanā un īpašumā esošie īpašumi salīdzināti ar VZD
Vidzemes reăionālās nodaĜas Valkas biroja zemes bilances datiem uz 31.12.2012.
Pavisam Valkas novada dome līdz 31.12.2012.Zemesgrāmatā reăistrējusi 298
īpašumus ar kopējo platību 474.8829 ha, no tiem 2012 gadā zemesgrāmatā reăistrēti 34
īpašumi.
Zemesgrāmatā īpašuma tiesības tiek nostiprinātas pakāpeniski, atbilstoši kārtējam
gadam budžetā atvēlētajam finansējumam.
11.tabula
Nekustamā īpašuma izmaiĦas

Aktīvs
1
1. Zeme, ēkas, būves t.sk.
2. Dzīvojamās ēkas
3. Nedzīvojamās ēkas
4. Transporta būves

Uz pārskata perioda
beigām
3
21075395
239719
5538010
6012942
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Uz pārskata
gada sākumu
4
19769967
245269
5542880
6113459

IzmaiĦas
( +, - )
5
1305428
-5550
-4870
-100517

5. Zeme zem ēkām un būvēm
6. Kultivētā zeme
7. Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme
8. Pārējā zeme
9. Inženierbūves
10. Pārējais nekustamais īpašums

1115439
395330
55590
234657
4910502
2573206

1132026
391492
55590
232142
3179589
2877520

-16587
3838
0
2515
1730913
-304314

Zemes, ēkas un būves salīdzinot ar iepriekšējo gadu palielinājušās par 1305428 LVL.
Iegādāts viens nekustamais īpašums gruntsgabals VaroĦu iela 39 ar platību 1200 m2 ,
300 LVL.
Gada laikā pieĦemti domes lēmumi par zemes patstāvīgās lietošanas tiesību
izbeigšanos fiziskām personām un attiecīgo zemes gabalu atzīšanu par Valkas novada domei
piekritīgiem. Līdz ar to sākotnējā atzīšanā uzrādīta zeme zem ēkām un būvēm 45.408 ha, kas
uzĦemta bilancē pēc kadastrālās vērtības 23004 LVL, kultivētā zeme 76.759 ha par 15943
LVL, pārējā zeme 6.353 ha par 6115 LVL.
Sākotnēji bilancē atzīta pašvaldībai piekritīgā zeme par kopējo summu 45062 LVL,
bet izslēgta zeme no bilances par summu 36333 LVL.
Atsavināšanai nodota zeme - četrpadsmit zemes gabali 18.4358 ha 19263 LVL.
Dzīvojamo ēku vērtības palielinājumu 1989 LVL veido veiktais remonts SēĜi, Māja Nr
20 un 4512 LVL atzīta bilancē dzīvojamā ēka RaiĦa iela 2a.
Samazinājumu dzīvojamām ēkām veido, nodota atsavināšanai dzīvojamā māja
„Kalnamandēgi” 821 LVL (nolietojums 348 LVL) un nojauktas divas dzīvojamās mājas
„StabiĦi”,”Vecstintes” 62 LVL (nolietojums 62 LVL).
Nedzīvojamo ēku vērtības izmaiĦas veido:
2012.gadā, pašvaldības funkciju nodrošināšanai, veikta katlu mājas iegāde VaroĦu iela
39 par summu 111600 LVL, kā arī atremontētas sociālā dienesta telpas Rūjienas 3D 11253
LVL, atzītas bilancē nedzīvojamās ēkas - šėūnis, pagrabs RaiĦa iela 2a 233 LVL un pagrabs
BlaumaĦa ielā 18E 2086 LVL.
Sakarā ar objekta nodošanu ekspluatācijā palielināta Mierkalna tautas nama vērtība par
remonta izdevumiem, kas tika uzkrāti kontā „pamatlīdzekĜu izveidošana” 84673 LVL, kā arī
par Ozolu pamatskolas remonta izdevumiem 5635 LVL palielināta nedzīvojamās ēkas vērtība.
Samazinājums nedzīvojamām ēkām veido 2012.gadā atsavināšanai nodota ēka „Strauti”
21340 LVL (nolietojums 21340 LVL), īpašuma „Kalnamandēgi” kūts 67 LVL (nolietojums 4
LVL), šėūnis 78 LVL (nolietojums 16 LVL), šėūnis 299 LVL (nolietojums 18 LVL), šėūnis 86
LVL (nolietojums 17 LVL). Nedzīvojamās ēkas atsavināšanai nodotas pamatojoties uz Valkas
novada domes lēmumiem.
No pamatlīdzekĜu sastāva izslēgtas sabrukušās nedzīvojamās ēkas - noliktava Kārėu
pagastā 800 LVL (nolietojums 350 LVL ) un pagrabs „Vecstintes” 61 LVL (nolietojums 61
LVL).
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 27.panta 3.punktu ir veikta pārvērtēšana ugunsgrēkā cietušajam
Vijciema pagasta Tautas namam „Dalderi”, kuram tika samazināta atlikusī vērtība par 41202
LVL. Pašreiz notiek Tautas nama atjaunošana.
Transporta būvēm vērtības palielinājumu veido izdevumi ielu remontiem, kas būtiski
palielina transporta būvju vērtību un lietderīgās lietošanas laiku - Valkas pilsētā Beverīnas ielas
remonts 101747 LVL, trotuāru izbūve Beverīnas ielā 39523 LVL un Fr.RoziĦa ielā 39059
LVL, Rīgas un Zemgales ielu krustojuma izbūve 367586 LVL, muzeja stāvlaukuma un
iebrauktuves remonts 13730 LVL.
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Inženierbūvju palielinājumu veido: kanalizācijas sūkĦa stacija ar kolektoru un
spiedvadu 68534 LVL un Valkas pilsētā Kohēzijas projekta 2 kārtā izbūvētās notekūdeĦu
attīrīšanas iekārtas Vienības gatve 37 1410137 LVL, izbūvētas siltumtrases Valkā Stendera –
MerėeĜa iela 16709 LVL, VaroĦu iela 36- VaroĦu iela 39 30603 LVL , un Kārėu pagastā
ūdensapgādes tīkli, kanalizācijas tīkli, ūdens apgādes stacija un kanalizācijas sūkĦa stacija
380011 LVL, Valkas pilsētā VaroĦu 35A kanalizācijas notekūdeĦu pārsūknēšanas stacija,
spiedvads, kanalizācijas tīkli un ūdensapgādes tīkli 16191 LVL.
Postenī „Pārējais nekustamais īpašums” vērtība palielinājusies, veicot remontu Meža
kapu kapličai 6557 LVL, ar sākotnējo bilances vērtību 852 LVL.
Postenī „Pārējais nekustamais īpašums” vērtība samazinājusies - atsavināšanai nodots
dzelzceĜš 17801 LVL (nolietojums 10977 LVL). Norakstītas četras sūknētavas - Rīgas 90,
Parka 17a, Intas, CelmiĦi, 151 LVL (nolietojums 71LVL) un trīs artēziskās akas Strautu iela
2, Sidrabkalni, Domes bulvāris 7 1661LVL (nolietojums 1637 LVL).
2.8. IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi
12.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
31.12.2011.
LVL

IzmaiĦas
(+,-)
(LVL)

Ieguldījuma
lielums uz
31.12.2012.

28000

0

28000

100

0

0

0

0

165313

13575

178888

100

25000

-25000

0

0

1394497

17170

1411667

25

58362

0

58362

5

1671172

5745

1676917

-

Līdzdalība
%

LVL

2012.gada beigās ilgtermiĦa finanšu ieguldījumi radniecīgo uzĦēmumu ( ar 100%
pašvaldības kapitāla daĜām ) pamatkapitālā veidoja LVL 1676917. 2012.gadā izmaiĦas veiktas
par LVL 5745.
2012.gadā ir notikušas būtiskas izmaiĦas postenī „IlgtermiĦa finanšu
ieguldījumi”. 2012.gadā likvidēta Pašvaldības kapitālsabiedrība „Valkas TV - 5” SIA,
kuras likvidācijas process bija uzsākts jau 2011.gadā.
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Pamatojoties uz Valkas novada domes lēmumiem, ar naudas ieguldījumiem
palielināts pamatkapitāls „Valkas namsaimnieks” SIA – 13575 LVL un „Vidzemes
slimnīca” SIA – 17170 LVL. Līdz ar pamatkapitāla palielināšanu, par 0.08 %
palielinājies Valkas novada domes līdzdalības procents „Vidzemes slimnīca” SIA.
IlgtermiĦa ieguldījumi SIA „Enefit Power &Heat Valka” pamatkapitālā 2012. gadā
samazināti par 25 000 LVL sakarā ar finanšu ieguldījumu vērtības būtisku samazināšanos
atbilstoši MK noteikumu Nr.1486 „Kārtība kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti” 77.3. apakšpunkta prasībām.
2.9. Pašvaldību kapitālsabiedrību darbības rezultāti
Valkas novada domei ieguldīts 100% pašvaldības pašu kapitāls :
SIA „Valkas pilsētas tirgus” – pamatdarbības veids tirgus vietu noma un gadatirgu
organizēšana. Pamatkapitāls LVL 28000. 2012.gada darba rezultāts- zaudējumi LVL 2327
(2011.gadā LVL 1047).
SIA „Valkas namsaimnieks” – pamatdarbības veids ir nekustamā īpašuma uzturēšana un
apsaimniekošana, siltumenerăijas pārvade. Pamatkapitāls sastāda LVL 294934. 2012.gadā
ekspluatācijā ir nodota siltumenerăijas pārvade, izbūvējot jaunu siltumtrases posmu no
Rūjienas ielas uz RaiĦa ielas katlu māju, kā rezultātā radās ieĦēmumi par siltumenerăijas
pārvadi. SIA „ Valkas Namsaimnieks” 2012.gadu noslēgusi ar peĜĦu LVL 14458 (2011.gadā
zaudējumi LVL 128448).

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
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.
Visi projekti tiek ieviesti saskaĦā ar Valkas novada attīstības programmu, jaunu
projektu pieteikumu izstrāde notiek saskaĦā ar Valkas novada attīstības programmas Rīcības
daĜu.
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2.11. Projekti un to īstenošanas rezultāti
2012.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. 2012.gadā
projektu īstenošanai izlietoti LVL 2508139.
Eiropas Reăionālās attīstības fonda finansējums piesaistīts projektiem „ Tranzīta
maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā”, „ Valkas pagasta Kārėu ciema ūdenssaimniecības
attīstība”,” Izglītības iestāžu informatizācija” un ” Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā
uzĦēmējdarbības veicināšanai novadā”.
Projekti „Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Valkas novada
iedzīvotājiem”, „Sociālo pakalpojumu telpas izveide un labiekārtošana Valkas pagasta SēĜos”
un „Gaišāk.Ērtāk.Skanīgāk” tiek īstenoti ar ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai atbalstu.
Klimata pārmaiĦu finanšu instrumenta atklātā konkursa projekts „Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” .
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“ un ” Darba
praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaĦu iegūšanai un uzturēšana”.
2012.gadā turpinājās ES Kohēzijas fonda projekts „ Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Valkā II kārta“.
13.tabula
Nozīmīgākie īstenotie pašvaldības attīstības projekti 2010.- 2012.gadā
Projekta
nosaukums

Finansētājs

Tranzīta maršruta ielu
rekonstrukcija Valkas pilsētā

ERAF,Valsts budžeta
dotācija, pašvaldība

Valkas novada Kārėu ciema ERAF,Valsts budžeta
ūdenssaimniecības attīstība
dotācija, Valkas novada
dome
Ielu rekonstrukcija Valkas
ERAF,Valsts budžeta
pilsētā uzĦēmējdarbības
dotācija, pašvaldība
veicināšanai novadā
Valkas novada Lugažu ciema ERAF,Valsts budžeta
ūdenssaimniecības attīstība
dotācija, pašvaldība
Siltumnīcefekta gāzu emisiju KPFI,pašvaldība
samazināšana Valkas pilsētas
publiskā
apgaismojuma
infrastruktūrā
Darba praktizēšanas pasākumu Eiropas Sociālais fonds
nodrošināšana
pašvaldībās
darba iemaĦu iegūšanai un
uzturēšanai
Izglītības
iestāžu ERAF,Valsts budžeta
informatizācija
dotācija,
Pašvaldību
speciālistu Eiropas Sociālais fonds
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Īstenošanas
laiks

Projekta
summa
LVL

2009.-2012.

4998206

2012.

477207

2012.

387052

2012.

258369

2012.

206362

2012.

129930

2010.-2012.

49159

2010.-2012.

21000

kapacitātes paaugstināšana ES
līdzfinansēto
projektu
sagatavošanā un īstenošanā
Tehniskā aprīkojuma iegāde ELFLA,pašvaldība
Kārėu tautas namā
Sociālo
pakalpojumu ELFLA,pašvaldība
pieejamības un kvalitātes
uzlabošana Valkas novada
iedzīvotājiem
Sociālo pakalpojumu telpas ELFLA,pašvaldība
izveide un labiekārtošana
Valkas pagasta SēĜos

2012.

20608

2012.

9260

2012.

2440

2013.gadā paredzēts turpināt jau realizācijas stadijā esošos projektus, kā arī gatavot
jaunu projektu dokumentāciju un uzsākt jaunu infrastruktūras projektu realizāciju.
Nozīmīgākie realizācijas stadijā esošie projekti 2013.gadā
Projekti

Finansējuma avots

Īstenošanas
laiks

Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Valkā II
kārta
Attālo teritoriju attīstība,
izmantojot vietējos resursus
pārrobežu VIA
HANSEATICA tūrisma
maršruta izstrādē
Border
light
,ELRI-135
(Robežgaisma)

Kohēzijas fonds,
Valkas novada dome

2010.-2014.

Projekta
summa
LVL
5696598

Igaunijas-Latvijas2012.-2014.
Krievijas programma,
Valsts budžeta dotācija,
pašvaldība

1803966

Pašvaldība,
Gatčinas 2012.-2013.
pilsēta (Krievija)

161602

Valkas mākslas skolas kā Igaunijas-Latvijas
2012.-2013.
pārrobežu programma,Valsts
kopīga
kultūrizglītības centra attīstība budžeta
dotācija,
pašvaldība
Mācāmies, strādājam un
Sorosa fonds-Latvija
2012.-2013.
dzīvojam kopā
Vijciema
Tautas
nama Valsts budžeta dotācija, 2012.-2013.
rekostrukcija
Valkas novada dome

144035

EUR

EUR
EUR
14346
371255

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 –
31

100352 EUR, Gatčinas pašvaldības – 61250 EUR. 90 % no kopējā finansējuma līdzfinansē ES,
10% – pašvaldība.
• Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmai 2007.–2013.gadam
projekta „Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu VIA
HANSEATICA tūrisma maršruta izstrādē”. Projekta ietvaros tika rekonstruēts
stāvlaukums pie Valkas novadpētniecības muzeja.
• 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).
Projekta ietvaros Valkas mākslas skolā 25 audzēkĦi uzsākuši apmācību igauĦu valodā,
darbu uzsāka arī 3 pedagogi, viena skolas sekretāre un 1 direktora vietnieks mācību darbā ar
igauĦu valodas zināšanām. Iegādātas mēbeles, metodiskie materiāli, koktēlniecības
instrumenti, 1 dators Mākslas skolas vajadzībām.
Plašāka informācija par projektiem pieejama Valkas novada domes mājas lapas
www.valka.lv sadaĜā pašvaldība/projekti.
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3. Komunikācija ar sabiedrību
2012.gadā Valkas novada dome turpināja nodrošināt iedzīvotājus ar informāciju par
pašvaldībā notiekošajiem procesiem un pieĦemtajiem lēmumiem. Kopumā 2012.gadā
sagatavoti un nosūtīti 477 paziĦojumi plašsaziĦas līdzekĜiem par dažādām Valkas novada
aktualitātēm. Tāpat visa gada laikā sniegtas mutiskas un elektroniskas atbildes uz ziĦu aăentūru
un žurnālistu jautājumiem.
2012.gadā sagatavoti 12 domes informatīvā izdevuma „Valkas Novada Vēstis” numuri.
Izdevums ir bezmaksas, tā izdošanu finansēja Valkas novada dome. Par godu Valgas – Valkas
pilsētu 428.dzimšanas dienai, 2012.gada jūnijā tika izdota kopīga svētku avīze “Valga – Valka,
pilsētas avīze”.
Informācija par Valkas novada domes darbu bija pieejama arī Valkas novada domes
interneta mājas lapā www.valka.lv. SadaĜā „Pasākumu plāns” iedzīvotāji varēja iepazīties ar
kultūras un sporta pasākumu plānu. Savukārt, sadaĜā „Aktualitātes” regulāri 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
„Fotogalerija” regulāri 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 piektdienās, tirāža 3000
eksemplāru. Pēc BMF datiem, vidējā auditorija laikrakstam ir ap 17000 lasītāju.
„ZiemeĜlatvijas” žurnālisti ir piedalījušies pilsētai un iedzīvotājiem svarīgos pasākumos, to
atspoguĜojot arī laikrakstā. Tāpat vieta atvēlēta arī dažādai pašvaldības informācijai gan ziĦu
lappusēs, gan īsziĦās. Laikrakstā publicēta informācija par domes sēdēs pieĦemtajiem
lēmumiem.
Lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbu, Valkas novada dome
sadarbojās ne tikai ar plašsaziĦas līdzekĜiem Valkā, bet arī ar mēdijiem visā Latvijā.
Informācija 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
(šogad izveidota jauna sadaĜa „Novados”), Easyget.lv, Vidzemei.lv, E-novads.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 sagatavota Latvijas Pašvaldību
savienības žurnālam „LOGS”.
2012.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 bija noslēgts līgums ar SIA „Radio Vidzeme” (Radio
Skonto) par 1 minūtes raidlaika rezervēšanu „Valkas novada ziĦas” – katru trešdienu
plkst.14:40, frekvencē FM 94,6 un līgums ar SIA „Mediju Grupa Super FM” par Valkas
novada ziĦu atskaĦošanu radio Super FM Valkas frekvencē FM 88,9Mhz, katru ceturtdienu
plkst.8.00, ar atkārtojumu 13.00, 2 – 4 minūšu garumā.
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”.
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Sadarbība ar nevalstisko sektoru
Valkas novada dome veiksmīgi sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām un
biedrībām un finansiāli atbalsta tās. 2012.gadā piešėirti līdzekĜi kopumā LVL 13550 dažādu
pasākumu un pakalpojumu vajadzībām.

4.Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai
2012.gadā Valkas novada pašvaldībā turpinājās darbs pie struktūras optimizēšanas, kā
arī saistošo noteikumu pilnveidošanas un jaunu noteikumu izstrādes.
IT jomā 2012.gadā tika iegādāti 8 jauni datorkomplekti. Izveidots jauns lokālais
datortīkls Kārėu pamatskolas datorklasē, paplašināts datortīkls Valkas pamatskolā, uzlabots
interneta pieslēgums Valkas ăimnāzijai. Izveidotas jaunas sadaĜas www.muzejs.valka.lv lapai.
Iekšējā audita speciālista atskaite par paveikto 2012.gadā
Kopumā 2012.gadā tika veiktas 9 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 pagastu pārvalžu,
domes iestāžu un struktūrvienību transporta izmantošana, degvielas patēriĦa un nobraukuma
limitu ievērošana – kopsavilkums par 2012.gadu; Valkas novada domes patapinājumā Ħemtā
autotransporta izmantošana, degvielas patēriĦa un nobraukuma limitu ievērošana –
kopsavilkums par 2012.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” 2011.gada saimnieciskās darbības rezultātu izvērtējums; u.c.
No 2012.gada oktobra līdz 2013.gada janvārim tika veiktas ikgadējās materiālo vērtību
inventarizācijas Valkas novada domē un tās pakĜautībā esošajās nodaĜās, iestādēs un
struktūrvienībās par 2012.gada pārskata gadu. Iekšējā audita speciālists inventarizāciju procesā
piedalījās iestādēs, kuras netika ietvertas 2009., 2010. un 2011.gada inventarizāciju pārbaudes
grafikā.
Par pārbaudēs konstatētajām neatbilstībām, neprecizitātēm dokumentu noformēšanā un
pārkāpumiem, ar atbildīgajām personām ir veikts metodiskais darbs un norādīts uz
neatbilstībām, 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.
2013.gadam ir izstrādāts Valkas novada domes iekšējā audita speciālista darba plāns.
Pamatojoties uz veikto pārbaudi 2012.gadā, plānots izstrādāt vienotu kārtību autotransporta
izmantošanu Valkas novada domē un iestādēs. 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
• Darbojās 42 amatiermākslas un radošo iniciatīvu–brīvā laika pavadīšanas kolektīvi.
Nodrošināts finansējums 48 kolektīvu vadītājiem, speciālistiem un koncertmeistariem.
• Pēc rekonstrukcijas atklāts tautas nams Zvārtavā.
• Organizēti profesionālās mākslas (VKKF atbalsts Ls 1140,-) koncerti, sadarbībā ar VSIA
„Latvijas koncerti”, Latvijas un Igaunijas Nacionālo Operu koncerts, XII Vidzemes jauniešu
kamerorėestru festivāls, Valkas novada svētki Ērăemes pagasta Turnā, Dzejas dienu cikls
„Gadalaiks vārdkritis” u.c.
• Kultūras iestāžu vadītāji un darbinieki savas profesionālās zināšanas pilnveidoja Vidzemes
plānošanas reăiona projektā „Apmācības kultūras nevalstisko organizāciju vadītājiem
Vidzemē”.
Valkas novadpētniecības muzejs
• Turpinājās speciālistu pētnieciskais darbs, sagatavots referāts „Fotogrāfs Antons Rudītis
(1868–1930)”.
• Muzeja krājums palielinājies par 472 vienībām, pašlaik muzeja krājumā ir 45729 vienības.
• Nacionālajā muzeju krājuma Kopkatalogā ievadīta informācija par 2868 muzeja
priekšmetiem, digitalizēti 3125 priekšmeti.
• No muzeja krājuma eksponētas 560 vienības, pētnieciskam darbam izmantotas 675.
• Ar VKKF finansiālu atbalstu restaurēti 6 krājuma priekšmeti.
• Muzejā atklātas un eksponētas 10 izstādes, ārpus muzeja – 3.
• Sagatavots projekts „Digitālā ekspozīcija „Vidzemes draudzes skolu skolotāju skolotāju
semināra audzēkĦu kultūrizglītojošā darbība”” un VKKF projektu konkursā iegūts finansējums
1000 Ls.
Valkas novada Centrālā bibliotēka
• Kopējais lasītāju skaits novadā – 2710. Lasītāji bibliotēkas apmeklējuši 63799 reizes.
Kopējais izsniegums – 126801 vienība. Bibliotēku lietotāji – 25% no kopējā novada
iedzīvotāju skaita.
• Izstrādāti un sekmīgi realizēti projekti „Satiec, uzklausi, izlasi”, „Dzejas pieturas 2”,
„Dziesmu un deju svētku nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana Valkas reăiona
bibliotēkās”. Kopā novada bibliotēkām projektos piesaistīti Ls 1295.-. Izstrādāts un realizēts
„Grāmatu iepirkums Valkas, Smiltenes un Strenču novadu publiskajām bibliotēkām”, iepirktas
grāmatas par Ls 5782.00.
• Noorganizēti grāmatu atvēršanas svētki – Anita Anitīna „Pieskāriens”, Normunds Rudzītis
„VAN VET ĀKEN”, Marika Svīėe „Mēs esam viens otram”.
• Lielākie pasākumi: Artura Gobas 80.dzīves jubileja, Pētera Brūvera 55 gadu jubilejai veltīts
literāri muzikāls vakars u.c.
Valkas pilsētas kultūras nams
• Darbojās 12 pieaugušo un 4 bērnu kolektīvi. Folkloras deju kopa „SudmaliĦas” un folkloras
ansamblis/dziesmu draugu kopa „Nāburgi” piedalījās Starptautiskajā folkloras festivālā
„Baltica”. „SudmaliĦas” piedalījās arī XXVII Starptautiskajā folkloras festivālā „Ataria
Lamzdziai 2012” Lietuvā, „Nāburgi” koncertēja Sangastē un Taageperā (Igaunijā), senioru
deju kopa – pilsētas svētkos Tirvā, kā arī militārajā festivālā un grilēšanas festivālā Valgā.
Valkas pilsētas teātris ar izrādi „ĥevas prospekts” piedalījās Starptautiskajā teātru festivālā
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Permā (Krievija), bet ar izrādi „Mērkaėīte” – Starptautiskajā teātru festivālā Gatčinā (Krievija).
Bērnu popgrupa ieguva Grand Prix festivālā–konkursā ŠauĜos (Lietuva). Valkas senioru koris,
skatē iegūstot augsto 1.pakāpi, piedalījās Latvijas senioru Dziesmu svētkos Saulkrastos.
• Nozīmīgākie pasākumi: Folkloras diena, ielīgošanas pasākums muzejā, pasākums „Ėeriet
vasaru aiz astes” estrādē, RaiĦa ielas Rudens kokteilis, kultūras nama ēkas 85 gadu jubileja un
pasākums „Valka – Valga bez robežām – jau 5 gadus”.
• Pilsētas svētku laikā pirmoreiz Valkā notika Lielā ratu pastaiga, uzsākts muzikālo vakaru
cikls un ikmēneša satikšanās, sadziedāšanās un sarunu pasākumi „Tējas vakari svecīšu
gaismā…”.
Zvārtavas pagastā
• Mierkalna tautas namam Svinīgais atklāšanas pasākums.
• Mierkalna tautas namā notikuši Valkas novada pasākumi – Sakoptākā sēta un dzīves
vieta Valkas novadā noslēguma pasākums, Valkas novada Vokālo ansambĜu skate
koncerts.
Valkas pagastā
• Aktīva kultūras dzīve Saieta namā „Lugažu muiža”. Organizēta latviešu tradicionālo
svētku atzīmēšana (Lieldienas, JāĦi), Dzejas dienas un Velgas dienas, 1.septembra
pasākums „Aristotelis Lugažos”u.c.
Kārėu pagastā
• Tautas namā realizēts projekts „Gaišāk. Ērtāk. Skanīgāk”. Iegādāti jauni skatuves
pakāpieni un modernas gaismas, skaĦas iekārtas. Notikuši visi tradīciju kĜuvušie
pasākumi- Meža dienas, Pagasta diena, Lāčplēša dienai par godu veltīts skrējiens
apkārt Kārėiem, kā arī citi sporta un kultūras pasākumi.
Vijciema pagastā
• Rīkotas tradicionālās Vijas dienas, Lieldienas, JāĦu ielīgošana, deju festivāls „Vijolīšu
valsis”, Muižas svētki, pagasta svētki, Valsts svētki, MārtiĦdiena, ziedu un dārzeĦu
izstādes u.c.
Ērăemes pagastā
• Ar atbalstu Nīderlandes fonda KNHM konkursa projektā „Sabiedrība ar dvēseli”
biedrība „Ērăemes bruĦinieku pils” uzstādija informatīvo stendu un norādes zīmi uz
pilsdrupām. Arī šī projekta ietvaros un ar novada domes līdzfinansējumu domu biedru
grupa „Mēs bērnībai” labiekārtoja pirmsskolas grupas rotaĜu laukumu.
• VAS „Hipotēku un zemes banka” projekta klientu kluba „Mēs paši” projektu konkursa
ietvaros biedrība „Turnava” izgatavojusi un uzstādījusi 10 solus pie Turnas tautas
nama.
5.2. Sports
• Ikgadējie pasākumi: skriešanas seriāls „Optimists”, skrējiens „Apkārt Zāăezeram”,
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 sporta
spēles, Valkas novada domes balvu izcīĦas sacensības badmintonā un šautriĦu mešanā,
sacensības šahā u.c.
• Kopumā novadā organizēti 113 sporta pasākumi, no tiem 28 – Valkas pilsētas stadionā.
• Ziemā Valkas pilsētas stadionā darbojās slidotava, bet Valkas pagasta teritorijā –
slēpošanas trase.
• Pasākumi Valkas pilsētas stadionā: Latvijas olimpiskā diena (287 dalībnieki), novada
vasaras sporta spēles, 3 turnīri futbolā jauniešiem un 8 LJFL spēles, 10 otrās līgas
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spēles pieaugušo komandām, futbola turnīrs starp Lugažu un SēĜu komandām, sporta
dienas un stundas pilsētas bērnudārziem un skolām un 2 sacensības vieglatlētikā.
Stadionā notiek mācību – treniĦu darbs Valkas novada BJSS vieglatlētiem,
futbolistiem, biedrībai FK ”Valka” un VUGD Valkas daĜas darbiniekiem, bet šautuvē –
Valkas novada BJSS šāvējiem, zemessardzei un policijai.
Kopumā ar sporta aktivitātēm stadionā nodarbojušies 8949 sportisti, t.sk. šautuvē – 848
šāvēji.
Vijciema pagastā rīkotas pagasta sacensības novusā un galda tenisā, ziemas sporta
diena, vasaras sporta svētki. Hokeja komanda „ Vijciems” VAČH Valmierā. Biedrība
„Vijmalieši” veiksmīgi realizējusi projektu Aktīvā brīvā laika pavadīšanas iespēju
pilnveidošana Vijciemā”, kura ietvaros iegādāts daudzveidīgs sporta inventārs.
Ērăemes pagastā izstrādāts un iesniegts projekts par peldvietas labiekārtošanu un
hokeja laukuma izbūvi.
Zvārtavas pagastā kopā ar biedrību „Atrodi laiku sev” tika organizēti sporta
pasākumi: Ziemas sporta spēles bērniem, Ăimenes sporta spēles kopā ar Ozolu
pamatskolas skolēniem, Zolītes turnīri.

5.3.Izglītība
Valkas novadā darbojas sešas vispārizglītojošās skolas - Ērăemes, Kārėu, Ozolu,
Vijciema un Valkas pamatskola un Valkas ăimnāzija. 2012./2013. mācību gadu uzsāka 822
skolēni un 353 pirmsskolas bērni. Skolas gaitas uzsāka 63 pirmklasnieki, savukārt 9.klasi
gatavojas beigt 72 skolēni. 10.klasē mācības uzsāka 51 izglītojamais, tajā skaitā Valkas
ăimnāzijas vakara(maiĦu) izglītības programmā mācās 11 audzēkĦi, kuri vienlaicīgi apgūst
galdnieka – namdara profesiju Valgas profesionālās izglītības centrā. 12.klasi gatavojas beigt
46 skolēni.
Visas pagastu pamatskolas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, to apgūst 74
izglītojamie. Valkā ir pirmsskolas izglītības iestāde “PasaciĦa”, kuru apmeklē 180 bērni,
speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “PumpuriĦš” ar 60 audzēkĦiem. Bērnu un jauniešu
centra „Mice” pirmsskolas grupu “Rūėu skola” apmeklē 14 bērni. Valkā darbojas Ev.Lut.
draudzes pirmsskolas izglītības iestāde „GaismiĦa”, kuru apmeklē 26 audzēkĦi.
No 2012.gada 1.septembra Bērnu un jauniešu centra “Mice” dažādos interešu izglītības
pulciĦos darbojas 366 izglītojamie. PulciĦu nodarbības bērni apmeklē gan Valkā, gan visās
novada vispārizglītojošajās skolās. Kopā apstiprinātas un tiek īstenotas 55 programmas.
Bērnu – jaunatnes sporta skola turpina īstenot profesionālās ievirzes izglītības
programmas vieglatlētikā, futbolā, šahā, šaušanā, florbolā. Skolā ir 192 audzēkĦi. Ērăemes
pamatskolā atvērta jauna sporta skolas grupa futbolā.
Valkas pamatskolā un ăimnāzijā skolēni aktīvi piedalās volejbola treniĦos.
J.Cimzes Valkas Mūzikas skola īsteno 13 licencētas profesionālās ievirzes izglītības
programmas, skolā ir 93 audzēkĦi. DaĜa programmu tiek īstenotas arī Kārėu pamatskolā.
Valkas Mākslas skolā mācās 220 audzēkĦi. Skolu apmeklē 102 izglītojamie no Valgas,
tajā skaitā projekta ietvaros vienai grupai - 20 izglītojamajiem mācības notiek igauĦu valodā.
Skola īsteno vizuāli plastiskās mākslas programmu.
2012.gada jūlijā noslēdzās 2,5 gadu ESF finansētais projekts “Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākĜos”. Kopā tā sešos posmos piedalījās 123
pedagogi no Valkas un Strenču novada. Dažādas kvalifikācijas pakāpes piešėirtas 90
skolotājiem, papildus specialitāti ieguvuši 40 pedagogi. Kopējais Valkas un Strenču novadam
projekta aktivitātēm piešėirtais finansējums Ls 98967.00
2012.gada novembrī sadarbībā ar Valkas novada Attīstības un plānošanas nodaĜas
speciālistiem un novada lauku skolām sagatavojām un iesniedzām SFL projekta pieteikumu
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atbalstam mazajām skolām un guvām finansiālu atbalstu EUR 19993.91 apjomā. Tā rezultātā
decembra mēnesī Ērăemes, Kārėu, Ozolu un Vijciema skolās uzsāka daudzfunkcionālu
kopienas centru izveidi, notika dažādas aktivitātes projektā “Mācāmies, strādājam un kopā
dzīvojam”.
Ozolu pamatskolā veikta daĜēja elektroinstalācijas rekonstrukcija. Informātikas
kabinetā nomainīts grīdas segums un izdarīts kosmētiskais remonts.
Kārėu pamatskola ieguvusi EKO skolas” karogu.
Jauniešu dome
• Brīvprātīgie X Lielajā Labdarības Robežtirgū, dalība Valkas novada dienā Turnā
• Dalība EP un Eiropas Jaunatnes Foruma īstenotā Strukturētā dialogā par „Jauniešu aktīvu
līdzdalību sabiedrībā” Siguldā.
• Vidzemes aktīvo jaunieši saiets „Noėer sajūtu” (27.–28.aprīlī) Valkā
• Eiroreăiona „Pleskava-Livonija” Jauniešu sekcijas jauniešu konference Pilvā (9.–
10.novembrī)
• Eurocamp nometne Vācijā (30.09.–6.10.)
• Noorganizēta labdarības akcija „Piedzīvo brīnumu!” (sarūpētas dāvanas 28 bērniem)
5.4. Attīstības un plānošanas nodaĜa
Valkas novada domes attīstības un plānošanas nodaĜa 2012.gadā ir strādājusi pie 16
dažādiem projektiem, tajā skaitā 4 Eiropas rekonstrukcijas un attīstības fonda un 3 Lauku
attīstības programmas ,2 Eiropas Sociālā fonda un 6 citiem projektiem. 2012.gadā kopumā
īstenoti projekti par 2 milj. 508 tūkst. latu.
Teritorijas plānošanas daĜas pārskats
• Turpinās pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanas process. Reăistrēti 20 jauni
iesniegumi ar lūgumu nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu.
• Pavisam Valkas novada nekustamā īpašuma nodokĜa uzskaites reăistrā reăistrēto kontu
skaits ir 12833, no tiem zemei – 7589, ēkām – 5239.
• Uzsākta Cimzes kapu datu bāzes veidošanu.
Tūrisma informācijas birojs (TIB)
• Būtiski palielinājies apmeklētāju skaits, arī ziemas mēnešos (decembrī to bija pat vairāk kā
jūlijā). Latviešu iecienītākais galamērėis ir Tartu, igauĦi iemīĜojuši Cēsis, Rīgu un Ventspili,
ārzemniekus vairāk interesē informācija par Latviju kopumā.
• Izgatavoti jauni novadu raksturojoši suvenīri, izstrādāta Valkas–Valgas šokolāde, sadarbībā
ar Valkas Mākslas skolu izveidota apgleznotu trauku izstāde/pārdošana.
• Lielu interesi izraisīja spēle „Atbildi uz jautājumu par Valkas novadu un saĦem labos
vārdus”.
• Noorganizēts X Lielais Labdarības Robežtirgus, Valkas pilsētas labiekārtošanai – jaunu
soliĦu un atkritumu urnu iegādei kopumā novirzītie Robežtirgus ieĦēmumi ir 2669,50 lati.
5.5.Būvniecība
Valkas novada pašvaldības Būvvaldē izsniegtas 56 būvatĜaujas. Ekspluatācijā tika
pieĦemtas 39 būves.
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5.6. Sociālā aizsardzība
Sociālā palīdzība
• Sociālajiem pabalstiem izlietoti 287956 LVL – pabalstus saĦēmušas 1429 ăimenes (2866
personas), t.sk.: 796 personas – pabalstu GMI nodrošināšanai–166732 LVL, 1242 personas –
pabalstu dzīvoklim (mājoklim)–64951 LVL, 340 personas – pabalstu ēdināšanai izglītības
iestādēs–32325 LVL, 24 personas – pabalstu aprūpei mājās–5140 LVL.
• Latvenergo dāvātās elektrības norēėinu kartes 53.70 LVL vērtībā saĦēmušas 54 personas.
• Sadarbībā ar NVO un ziedotāju atbalstu, noorganizēti pasākumi bērniem Ziemassvētkos,
vasaras nometne bērniem ar īpašām vajadzībām, apsveikti pensionāri un personas ar īpašām
vajadzībām.
• Sociālais dienests ir iesaistījies ESF projektā „Vidzemes reăiona mobilais sociālo
pakalpojumu Resursu centrs”. Viena no aktivitātēm – atbalsta grupu veidošanu dažādām
iedzīvotāju mērėa grupām. Ir realizētas atbalsta grupas nodarbības personām ar atkarībām.
Sociālie pakalpojumi
• Pašvaldība pirkusi sociālos pakalpojumus par 24059 LVL – pakalpojumu saĦēmušas 19
personas–t.sk. ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju – 16 personas, īslaicīgu sociālo
aprūpi un sociālo rehabilitāciju – 2 personas, sociālās aprūpes gultu izmantojusi 1 persona.
• Valsts apmaksātu rehabilitāciju dzīvesvietā saĦēmuši 7 bērni, rehabilitāciju krīzes centrā – 9
bērni.
• Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus represētiem, ČernobiĜas AES dalībniekiem un
personām ar funkcionāliem traucējumiem saĦēmušas 2 personas, rindā 20 personas.
• Pašvaldība nodrošinājusi ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju aprūpes namā 33
personām.
• Ārpusăimenes aprūpes pakalpojumus pašlaik saĦem: Valkas novada ăimenes atbalsta centrā
„Saulīte” – 12 bērni, audžugimenēs – 8 bērni
Katru mēnesi „Zupas virtuves” pakalpojumus izmanto 10 – 15 cilvēki
17.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%).
2012.gadā sociālās aprūpes namā dzīvoja 36 iemītnieki, tajā skaitā 23 cilvēki uz pilnu
aprūpi. Sociālā nama pakalpojumus izmantoja Valkas novada iedzīvotāji.
Nakts patversmē ziemas periodā uzturējās 4 klienti.
Ērăemes bērnu namā – patversmē turpinājušās pārmaiĦas: divas reizes nomainīts iestādes
nosaukums, pielāgojot, paplašinot un plānojot tās ilgtspējīgu darbību. No bērnu nama –
patversmes caur bērnu namu „Saulīte” esam nonākuši līdz ăimenes atbalsta centram „Saulīte”,
kur paralēli ilgstošajai bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas sniegšanai līdz sešu
mēnešu ilgumam piedāvājam ievietot pie mums bērnus un bērnus ar māmiĦām krīzes
situācijās. Tas nozīmē, ka no 2013.gada novada un arī citiem iedzīvotājiem ar bērniem būs
iespēja līdz pusgadam rast patvērumu grūtās dzīves situācijās.
5.7. BāriĦtiesa
Atbilstoši bāriĦtiesas kompetencei, 2012. gadā izskatīti:
• 143 juridisko un fizisko personu iesniegumi,
• nosūtīta korespondence 681 juridiskām un fiziskām personām
• saĦemtas 354 atbildes vēstules uz bāriĦtiesas iniciatīvas dokumentiem,
• pieĦemti 48 lēmumi no tiem 2 vienpersoniskie lēmumi,
• 3 personām sniegti prasības pieteikumi tiesā par aizgādības tiesību
atĦemšanu. 4. personām atĦemtas aizgādības tiesības
• vairākkārt pārstāvētas bērnu intereses rajona tiesās un sniegti atzinumi
tiesai.
2012. gadā bāriĦtiesas pārraudzībā bija 150 lietas,
• 6 lietas par aprūpes tiesību atĦemšanu vecākiem,
19 lietas par aizgādības tiesību atĦemšanu vecākiem,
• 7 lietas par bērnu ievietošanu audžuăimenē,
• 27 aizbildnības lietas,
• 6 lietas par bērnu ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā,
• 18 lietas par bērnu mantas pārvaldību,
• 20 aizgādnības lietas,
• 14 lietas par ăimenes valsts pabalsta saĦēmēja maiĦu.
• 12 lietas par vecāku aprūpē esoša bērna nodošanu citas personas aprūpē,
• 10 lietas pēc tiesas pieprasījuma pieĦemtie lēmumi,
• 2 lietas par aizgādĦa pienākuma pildīšanu atstātajam mantojumam vai
mantojuma pārvaldīšanu,
• 9 lietas bērnu interešu aizstāvībai tiesās, valsts un pašvaldību iestādēs.
2012. gadā Valkas novadā bija 40 bez vecāku gādības palikuši bērni, kuru aprūpi un
audzināšanu vecāku vietā nodrošināja ārpusăimenes aprūpē, tajā skaitā:
• audžuăimenē- 8 bērniem,
• aizbildĦu ăimenēs- 22 bērniem,
• ārpusăimenes aprūpes iestādēs- 10 bērniem.
Pārskata gadā bāriĦtiesa pieĦēmusi lēmumus par ārpusăimenes aprūpes nodrošināšanu
2 bērniem, tajā skaitā, aizbildĦu ăimenēs ievietoti 1, bērnu aprūpes iestādē 1 bērns.
Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam, pēc informācijas par
iespējamo vardarbību ăimenē pret bērniem, sniegta informācija krimināllietas uzsākšanai,
valsts policija (četri gadījumi ).
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Pildot BāriĦtiesu likuma 21. pantā noteikto par bērnu mantisko interešu aizsardzību,
bāriĦtiesa pieĦēmusi 11 lēmumus, kas saistās ar mantojuma pieĦemšanu nepilngadīgā vārdā,
bērnam piederošās mantas pārvaldīšanu, naudas noguldījumu izmantošanu.
Bērna personisko interešu aizsardzībai, aizstāvot bērna personiskās interese par valsts
sociālo pabalstu izmaksas pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina un izmaksu personai,
kura bērnu audzina pieĦemti 2 lēmumi.
BāriĦtiesa, saskaĦā ar tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu, ieceĜ aizgādĦus un
uzrauga aizgādĦa rīcību aizgādĦa pienākumu izpildē, norādīts BāriĦtiesu likumā. BāriĦtiesas
uzraudzībā 2012. gadā atradās 17 rīcībnespējīgas personas.
Pildot bāriĦtiesas kompetencē noteiktos pienākumus, bāriĦtiesas darbs saistījās ar
bērnu un citu rīcībnespējīgu personu personisko un mantisko interešu aizstāvību. Sarežăītāks
un atbildīgāks kĜuvis bāriĦtiesas darbs, stingrākas prasības izvirzītas gatavojot lietas
izskatīšanai bāriĦtiesas sēdēs un pieĦemot bāriĦtiesas lēmumus. Šajā sakarībā nepieciešama
sadarbība ar citām institūcijām, uzklausot speciālistu- psihologu, sociālo darbinieku atzinumus.
Palielinājusies dažādām institūcijām :
• UzturlīdzekĜu garantijas fondam,
• Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei,
• pašvaldības Sociālajam dienestam,
• Valsts sociālās apdrošināšanas aăentūrai,
• Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai,
• Labklājības ministrijai
sniedzamā informācija par bāriĦtiesas pieĦemtajiem lēmumiem.
Sagatavoti dokumenti un nosūtīti 21 pieprasījums apliecību sociālo garantiju
nodrošināšanai.
Palielinājusies sadarbība ar citām bāriĦtiesām un institūcijām bērnu tiesību un interešu
aizstāvībai.
Regulāri informēts Sociālais dienests par ăimenēm, kurām nepieciešama palīdzība
bērnu aprūpē un ăimenisko attiecību veidošanā ar bērniem. Pārskata gadā bāriĦtiesa
informējusi Sociālo dienestu par 25 ăimenēm, kurās atrodas 44 bērni un kurās netiek
pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana.
BāriĦtiesas locekĜi apsekojuši un pārbaudījuši aizbildnībā, aizgādnībā, ārpusăimenes
aprūpes iestādēs, audžuăimenē esošo personu sadzīves apstākĜus, piedalījušies 48 lietu
izskatīšanā bāriĦtiesas sēdēs, kā arī apmeklējuši ăimenes, par kurām saĦemta informācija, ka
tajās netiek veltīta nepieciešamā uzmanība bērnu aprūpei.
5.8. Komunālā saimniecība
Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaĜa
•

•
•
•
•
•

Valkas pilsētā lokalizētas un likvidētas 35 ūdensvada trašu un pievadu avārijas. Valkas
pagastā, Lugažos un SēĜos veikti 14 ūdensvada avāriju novēršanas un kanalizācijas
aizsprostojuma likvidēšanas darbi.
Valkas novadpētniecības muzejam izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas pievadi.
Ērăemes pamatskolā veikta iekšējo kanalizācijas tīklu pārbūve.
Ar hidrodinamiskās mašīnas palīdzību veiktas Rīgas, RaiĦa un Semināra ielu
kanalizācijas trašu un dzīvojamo māju pagalmu kanalizācijas tīklu skalošana.
Veikts ūdensvada un kanalizācijas aku, pārsedžu un čuguna lūku nomaiĦa, remonts, 20
gadījumos.
No jauna izbūvēts notekūdeĦu kanalizācijas atzars Rīgas ielā 17, 19.
Ar asenizācijas automašīnu savākti 1070m³ sadzīves notekūdeĦu no privātmājām.
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Uz notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām pārsūknēti un novadīti vidē 320,892m³ attīrīti
notekūdeĦi.
• 2 reizes veikta ūdens rezervuāru skalošana un dezinfekcija ūdens atdzelžotavas stacijā,
Tālavas 67.
• No SIA „Valkas tehnika” pieĦemti apsaimniekošanā ūdensvada tīkli 783 m,
kanalizācijas spiedvads 680 m, pašplūsmas kanalizācijas tīkli 850 m un kanalizācijas
notekūdeĦu sūknētava.
• Ekspluatācijā pieĦemtas no jauna izbūvētās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas.
Zvārtavas pagastā
• Sakārtota Mierkalna ūdensapgādes sistēma
•

Siltumapgādes nodaĜa
• Valkas pilsētā veikta siltumtrases saistvada izbūve starp Rūjienas un RaiĦa ielas
katlumājām, izbūvēti siltumtrases atzari uz Valkas pamatskolu un Rūjienas ielas Nr.3 ēku
kompleksu, uzstādot 6 jaunus automatizētus siltummezglus. Izbūvēts jauns siltumtrases posms
no VaroĦu ielas katla mājas līdz VaroĦu 39A pazemes kolektoram, kopējais trases garums 397
metri.
• Katla mājā Rūjienas 5 – veikta apkures sistēmas pārbūve sakarā ar jaunās koăenerācijas
stacijas pieslēgšanos esošajai apkures sistēmai un jauno cirkulācijas sūkĦu uzstādīšanu katla
mājā.
• Katlu mājā Domes bulvārī 3 – veikti apkures katlu un apkures sistēmas noslēgarmatūras
profilaktiskie remonti, nomainīts siltumtrases posms no katla mājas ievada līdz ielas
braucamajai daĜai (kopējais garums 50 m).
• Katlu mājā Puškina 10 – veikta apkures katla profilaktiskā apkope, uzstādīts jauns
automātiskais trīsgaitas apkures sistēmas regulējošais vārsts.
• Katlu mājā VaroĦu 39 – pārĦemta Valkas novada domes īpašumā no SIA „Valkas
Tehnika” ar 01.08.2012. Lai katlu māju sagatavotu apkures sezonai, veikts liels darba apjoms
un ieguldīti līdzekĜi: uzstādīts jauns dūmsūknis ar jaunu dūmkanālu izbūvi – Ls 4500, uzstādīta
jauna transportiera lenta šėeldas padeves transportierim, veicot pārbūvi un jaunas padeves
automātikas uzstādīšanu – Ls 2000, veikta elektroinstalācijas un apgaismojuma pārbūve,
uzstādīts siltumenerăijas, aukstā ūdens un siltumtrases piebarošanas skaitītājs, veikta apkures
katlu un dūmkanālu tīrīšana, noslēgarmatūras pārbaude – nomaiĦa.
• Ēkā Rīgas 24 – siltummezglā demontēts vecais apkures katls, izbūvēts jauns siltummezgls,
telpās nomainīti radiatori.
• Sociālās aprūpes centrā Rūjienas 3E – uzstādīts 200 litru boilers karstā ūdens sagatavošanai.
• Novērstas 11 siltumtrašu avārijas.
• NoĦemti uz pārbaudi un pēc pārbaudes uzstādīti verificēti siltumskaitītāji: dzīvojamās mājas
– 49, juridiskās un pašvaldības ēkas – 17, uzstādīti jauni siltumskaitītāji – 3.
Zvārtavas pagastā
• Pagasta iestāžu uzturēšanai sagatavoti 300 m3 malkas un iegādāts jauns motorzāăis.
Teritorijas apsaimniekošanas nodaĜa
•

•

Turpinājās remonts Meža kapu kapličā. SIA „Valkas būvnieks” veica fasādes remontu
un krāsošanu, izgatavoja jaunas koka ārdurvis, izbūvēja jaunas ieejas kāpnes, veica
torĦa koka detaĜu, logu un vērtĦu remontu un krāsošanu.
Pilsētas svētku noformējumam Lieldienās izgatavoti jauni rotājumi, 11.un 18.novembra
noformējumam – iegādāti jauni barneri. Jauni rotājumi iegādāti Ziemassvētku eglei
Lugažu laukumā.
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•
•
•
•

•
•
•

Labiekārtota Zāăezera pludmale, uzstādīti 2 volejbola tīkli.
Iegādāts zāles smalcinātājs KP 2600 ar nažiem un Rider zālāju pĜāvējs MZ28T ar
savācējkasti, lai ekonomiskāk un videi draudzīgāk apsaimniekotu zālienus.
Lugažu laukumā nobruăēti 4 laukumi, kur novietoti 6 jauni parka soliĦi ar atkritumu
urnām. Nopirktas 20 betona urnas, kas novietotas Sēlijas ielas dabas takā un estrādē.
Lugažu laukumā izveidotas 4 jaunas dekoratīvo krūmu dobes, kur aug ceriĦi, Lemuāna
filadelfi, ligustri, forsītijas. Rekonstruēta dekoratīvo stādījumu dobe pie Mūzikas
skolas.
Izkopts pamežs VaroĦu ielā, rekreācijas zonā pie estrādes un Parka ielā.
Ieliktas jaunas caurtekas ZaĜā, Jaunā, Māla un Rīgas ielās.
DaĜa neekonomisko dzīvsudraba spuldžu nomainītas ar augstspiediena nātrija
spuldzēm, vairākās vietās remontētas vai nomainītas ielu apgaismojuma kabeĜlīnijas.
Ērăemes pagastā
• Izveidots šėiroto atkritumu pieĦemšanas punkts.

Kārėu pagastā
• Ar Hipotēkas bankas atbalstu atjaunots bērnu rotaĜu laukums.
• Turpināti pagasta sakopšanas darbi (ceĜu uzturēšana, zālāju appĜaušana u.c.)
Valkas pagastā
• DaĜēji atremontēti dzīvojamo māju jumti, veikti krāšĦu remonti, māju ārdurvju maiĦa.
• Veikta Stoėu kapu labiekārtošana- uzstādīts kapu zvans.
• Veikta pašvaldībai piederošā meža jaunaudžu kopšana
Zvārtavas pagastā
• Aumeisteru kapos uzstādītas 5 piemiĦas plāksnes Lāčplēša kara ordeĦa kavalieriem.
5.9. Sabiedriskā kārtība un drošība
18.attēls

Policijas paveiktais Valkas novadā 2012.gadā

Kā redzam attēlā, visvairāk izbraukumi uz izsaukumu - 231 gadījumos. 121 gadījumā
sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli, 39 gadījumos sastādīti dienesta ziĦojumi.
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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
Östhammar, Zviedrija
Durby, BeĜăija
Uusikaupunki, Somija
Orimattila, Somija
Kobylnica, Polija
Koscielisko, Polija
Tvrdosin, Slovākija
Weissenburg, Vācija
un savienībā Eiroreăions “Pleskava – Livonija”,kas ir pierobežas pašvaldību brīvprātīga
savienība .
• No 3.–7.augustam 4 Valkas ăimnāzijas skolēni un 3 novada domes speciālisti piedalījās
Twin Town asociācijas partneru konferencē Orimattila (Somija).
• Darbošanās „Eiroreăionā „Pleskava, Livonija””. 23.–24.augustā Valkā notika Eiroreăiona
prezidija sēde, kurā piedalījās prezidija locekĜi no Latvijas, Igaunijas un Krievijas. Sēdē
apstiprināts biedrības stratēăiskais darba plāns 2012.–2015.gadam un Eiroreăiona Jauniešu
sekcijas darbības nolikums.
• 9.–10.oktobrī Valkas novada Pārrobežu sadarbības jautājumu risināšanai izveidoto 4
tematisko jautājumu darba grupu pārstāvji piedalījās darba sanāksmēs Pērnavā.
• DvīĦu pilsētu (City Twin) asociācija laikā no 01.09.2012.–31.08.2014.ieviesīs projektu
„DvīĦu Pilsētu Asociācijas jauniešu sadarbības tīkls” (līdzfinansēts no programmas „Eiropa
priekš pilsonēm un pilsoĦiem“). Partnerpilsētas: Frankfurte (Odere) (Vācija), Slubice (Polija),
Narva (Igaunija), Valka (Latvija), Valga (Igaunija), Imatra (Somija), Tešina (Čehija), Cešina
(Polija) un Krievijas robežpilsētas Ivangoroda (Narva) un Svetogorska (Imatra). Projekta
galvenie uzdevumi ir stiprināt sadarbību starp partnerpilsētām, strādāt pie kopīgām pārrobežu
sadarbības stratēăijām, iesaistīt projekta aktivitātēs jauniešus, veidot jauniešu sadarbības tīkla
bāzi, veicināt jaunu robežpilsētu iesaistīšanu asociācijā, popularizēt asociācijas aktivitātes ES.
Projekta ietvaros 2012.gadā Vācijā, Frankfurtē (Odera) notika jauniešu forums (piedalījās 5
Valkas novada jaunieši) un projekta atklāšanas konference (piedalījās Valkas novada
delegācija un 3 Valkas jaunieši no studijas „Joy”. 17.novembrī Frankfurtē (Odera) un Slubicē
(Vācijā un Polijā) notika City Twin asociācijas ikgadējā sanāksme, kurā nolēma nākošo
prezidentūras periodu piešėirt dvīĦu pilsētām Valgai – Valkai.
• UzĦemtas Latvijas un ārvalstu delegācijas: 04.04.–Tartu Universitātes studenti, 25.05.–
Aizputes novada domes speciālisti, 24.08.–Jelgavas novada domes deputāti, 24.09.–Valmieras,
Strenču, Cēsu un Amatas novadu speciālisti (energoefektivitātes projekti), 04.10.–Latvijas
Valsts prezidenta A.BērziĦa vizīte, 08.10.–Polijas skolēni, 18.10.–DāĦu skolēni, 14.–16.11.–
Osthammaras (Zviedrija) pašvaldības speciālisti, 25.11.–Ukrainas žurnālisti.
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7. Nākamā gadā plānotie pasākumi
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

2013.gadā plānots turpināt strādāt pie projektiem ūdenssaimniecības attīstība Valkas
pilsētā un Ērăemes pagastā,
Atjaunosim Tautas namu Vijciema pagastā,
Turpināsim projektu par ielu rekonstrukciju Valkas pilsētā,
Būsim partneri un vadošie partneri pārrobežu programmās Latvija-Igaunija un LatvijaIgaunija- Krievija,
Turpināt uzlabot lokālā datu tīkla infrastruktūru, iegādāties vairākus jaunus datorus,
antivīrusa programmatūru, uzlabot datoru veiktspēju, izveidot un uzstādīt jaunus failu
serverus,
Plānojam turpināt Lugažu laukuma labiekārtošanu, izveidojot jaunas dekoratīvo
stādījumu dobes. Beverīnas ielā 3 plānots izgatavot jaunu puėu statīvu. Plānoti jauni
kokaugu stādījumi pie autoostas, Tālavas ielā un Fr. RoziĦa ielā. Plānojam iegādāties
sāls-smilts konteinerus, divas bio tualetes, kā arī atkritumu urnas,
Turpināt sakārtot siltumapgādi Valkas pilsētā,
Veidot pašpalīdzības grupas atkarīgajām personām un ăimenēm ar bērniem,
Iesaistīties projektos, kuri vērsti uz sociālo pakalpojumu paplašināšanu,
Organizēt pasākumus, kas veicinātu bāreĦu un bez vecāku gādības palikušo bērnu
integrāciju sabiedrībā uzsākot patstāvīgu dzīvi pēc pilngadības sasniegšanas,
Turpināt Sociālā dienesta darbinieku kvalifikācijas celšanu, lai uzlabotu sniegto sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti,
Veiksmīgi nostartēt Latvijas Jaunatnes Vasaras Olimpiādē,
Uzsākt Valkas novada attīstības programmu 2010. – 2016.gadam aktualizāciju,
Uzsākt Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.-2037.gadam izstrādi.
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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
2013.gada 25.aprīlī

Valkā

Protokols Nr.6

10.§
Par Valkas novada domes 2012.gada bilances apstiprināšanu
_______________________________________________
(I.Grandava )

Dome izskata Valkas novada domes Centralizētās grāmatvedības galvenās
grāmatvedes sagatavoto Valkas novada domes 2012.gada bilanci un informāciju par
2012.gada bilances posteĦiem.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu un attīstības lietu komitejas
2013.gada 9.aprīĜa sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 11.§) un vadoties no Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 2.punkta, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.ZariĦš, K.Albergs, A.Simulis, U.OzoliĦa,
S.Pilskalne, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis,
V.Šaicāns, E.Pormeistere), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

Apstiprināt Valkas novada domes 2012.gada bilanci (pielikumā).
2. Apstiprināt Valkas novada domes finanšu pārskatu ar bilances kopsummu pēc
stāvokĜa uz 2012.gada 31.decembri – LVL 26 135 531 (divdesmit seši miljoni viens
simts trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti trīsdesmit viens lats) un pārskata gada
budžeta izpildi LVL – 678 742 (seši simti septiĦdesmit astoĦi tūkstoši septiĦi simti
četrdesmit divi lati).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
1.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

IZRAKSTS PAREIZS
Valkas novada domes
Kancelejas vadītāja
Valka 2013.gada 25.aprīlī

G.Ukre
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K.Albergs

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
Valkā
2013.gada 30.maijā

Protokols Nr. 7

6.§
Valkas novada pašvaldības 2012.gada publiskā pārskata apstiprināšana
_____________________________________________________________
(I.Markova )

Pamatojoties uz Valkas novada domes Finanšu nodaĜas izstrādāto Valkas
novada pašvaldības 2012.gada publisko pārskatu, Ħemot vērā Finanšu un attīstības
lietu komitejas 2013.gada 14.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 5.§) un vadoties no
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 2.punkta, 72.panta 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, A.VējiĦš, E.Lībietis, A.Sjademe,
M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone, E.Pormeistere), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apstiprināt Valkas novada pašvaldības 2012.gada publisko pārskatu (pielikumā).
Publicēt Valkas novada pašvaldības 2012.gada publisko pārskatu internetā - mājas lapā
www.valka.lv.
Nosūtīt 2012.gada publisko pārskatu Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai.
Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Finanšu nodaĜas vadītāja.
Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.

Valkas novada domes priekšsēdētājs
IZRAKSTS PAREIZS
Valkas novada domes
Kancelejas vadītāja
Valka 2013.gada 31.maijā

(personiskais paraksts)

G.Ukre
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