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Valkas novada ekonomiskā situācija
Valkas novads ir viens no 110 Latvijas Republikas administratīvajiem novadiem un tas izveidots
2009.gada 1.jūlijā. Novada platība ir 906,8 km², iedzīvotāju skaits uz 2018.gada 1.jūliju ir 8899 pēc PLMP
iedzīvotāju reģistra datiem. Ģeogrāfiski Valkas novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, vēsturiskā
Vidzemes reģionā. Novadu veido Valkas pilsēta un Ērģemes, Kārķu, Valkas, Vijciema un Zvārtavas pagastu
teritorijas. Novada administratīvais centrs ir Valkas pilsēta. Novads robežojas ar Igaunijas Republiku, Apes,
Smiltenes, Strenču, Burtnieku un Naukšēnu novadiem. Valkas novada robeža ar Igaunijas Republiku ir
apmēram 75 km, no tiem aptuveni trešdaļa ir pa Gaujas upi. Valkas novads atrodas 170 km attālumā no
Latvijas Republikas galvaspilsētas Rīgas, 50 km attālumā no nacionālās nozīmes attīstības centra
Valmieras, robežojas ar Igaunijas pilsētu Valgu un atrodas 90 km attālumā no Tartu – otras lielākās pilsētas
Igaunijā. Novadu šķērso valsts nozīmes galvenais autoceļš A3 (E264) Rīga – Tartu, valsts reģionālie
autoceļi Valka – Smiltene, Valka – Rūjiena, Valka – Vireši, dzelzceļš Rīga – Tallina, kas sekmē Valkas
novada un citu reģionu apdzīvoto vietu sasniedzamību. Liela daļa Valkas novada teritorijas ir iekļauta
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un Aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja” (NATURA 2000).
Valkas novads ir vieta, kur ir labvēlīga vide daudznozaru uzņēmējdarbības attīstībai. Lielāko daļu
novada teritorijas aizņem meži (58.57%) un lauksaimniecībā izmantojamā zeme (39.05%). Pārējie zemes
izmantošanas veidi aizņem relatīvi nelielas platības – apbūves zemes (1.46%), zeme zem ūdeņiem
(0,69%), derīgo izrakteņu ieguves teritorijas (0.24%). Novadā veiksmīgi darbojas vairāki mežsaimniecības
un kokapstrādes uzņēmumi. Lielākie uzņēmumi Valkas pilsētā ir putu polietilēna izstrādājumi un
burbuļplēves ražošana (SIA „PEPI RER”), auto rezerves daļu ražošana (SIA „efn NORD”), kūdras ieguve,
mazo HES būvniecība, meliorācijas darbu pakalpojumi (SIA „Valkas Meliorācija”), metālapstrāde (SIA
„Akords – 3”, SIA „Valkas MD”), šūšana (SIA „Elēģija Vīle”, SIA „SG Valka”, SIA SPE), pārtikas ražošana
(gaļas produkcija – SIA „Servilats”), maizes un konditorijas izstrādājumu ražošana, kokapstrāde (SIA
„Valkas meliorācija”, SIA „Valkas Meži”, koka guļbūvju ražošana – SIA „Alfa Log Houses”), būvniecība (SIA
„Valkas Būvnieks”, SIA „MJ Eirobūve”, siltuma un elektrības ražošana (biomasas koģenerācijas
spēkstacija – SIA „Enefit Power & Heat Valka”), degvielas mazumtirdzniecība.
Visās 5 pagastu teritorijās galvenās uzņēmējdarbības nozares ir lauksaimniecība (graudkopība,
kartupeļu audzēšana, lopkopība – galvenokārt piena lopkopība), mežizstrāde un kokapstrāde. Lielākie
uzņēmumi lauku teritorijās ir: Ērģemes pagastā – lauksaimniecības uzņēmumi Z/S „Dambīši”, Z/S
„Lejasciņi”, Kārķu pagastā – lauksaimniecības uzņēmumi Z/S „Auri”, Z/S „Jasmīni” (brieži un savvaļas
govis), Vijciema pagastā – SIA „Cellīši un Partneri” (kokapstrāde), Z/S „Piekalnes”, KS „Vijupe”
(lauksaimniecības uzņēmumi), Valkas pagastā – SIA „Vārpas 1” (kokapstrāde), SIA „Valdro Agro”, Z/S
„Kalnieši” (lauksaimniecības uzņēmumi), Zvārtavas pagastā – Z/S „Avoti”.
Valkas novada sociālā situācija
Kopējais iedzīvotāju skaits Valkas novadā pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz
01.07.2018. – 8899 iedzīvotāji, no tiem:
Valkas pilsētā – 5198
Ērģemes pagastā – 857
Kārķu pagastā – 625
Valkas pagastā – 1174
Vijciema pagastā – 668
Zvārtavas pagastā – 377
Novadā līdz darbaspēju vecumam ir 1126 personas, darbaspēju vecumā 5582 personas un
pēc darbaspēju vecuma 2191 personas. No 2009. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 1. jūlijam iedzīvotāju
skaits Valkas novadā samazinājies par 1515 iedzīvotājiem.
Faktiskais iedzīvotāju skaits novadā ir mazāks, jo iedzīvotāji ekonomisku apstākļu dēļ meklē
darbu gan ārvalstīs, gan galvaspilsētā. Nestabilā ekonomiskā un sociālā situācija, augstais bezdarbs un
salīdzinoši zemais atalgojums kavē iedzīvotāju atgriešanos novadā.
Dzimšana
2018. gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 62 dzimšanas reģistri, kas ir par 16 mazāk nekā
2017. gadā. Piedzimušas 33 meitenītes un 29 zēni. 23 ( 37%) bērni dzimuši, vecākiem esot laulībā, 38

reģistri sastādīti, pamatojoties uz vecāku kopīgu iesniegumu par paternitātes atzīšanu, bet 1 dzimšanas
reģistrā ziņu par tēvu nav. 20 ģimenes sagaidījušas savu pirmdzimto, 21 gadījumā bērns bija otrais savu
vecāku ģimenē, 14 - trešie, 4 – ceturtie, 2 – piektie un viens- devītais! 36 jaundzimušo pirmā deklarētā
dzīvesvieta bija Valkas pilsētā, 5 – Valkas pagastā, 6 – Ērģemes pagastā, 2 – Kārķu pagastā, 4 – Vijciema
pagastā, 7 – Zvārtavas pagastā, 2 – citās pašvaldībās. Vismazāk jaundzimušo reģistrēts novembrī, kad
novadā piedzima tikai 3 bērniņi, visvairāk saulgriežu mēnešos: jūnijā - 9 un decembrī - 8!
Miršana
2018. gadā nedaudz samazinājies reģistrēto mirušo skaits – reģistrētas 144 miršanas, kas ir par 8
mazāk, kā 2017. gadā. Mirušas 80 sievietes un 64 vīrieši. Miruši 84 Valkas iedzīvotāji, 11 Ērģemes pagastā,
10 Kārķu pagastā, 18 Valkas pagastā, 7 Vijciema pagastā, 2 Zvārtavas pagastā dzīvojušie un 12 citās
pašvaldībās dzīvojušie. Nav reģistrēti zīdaiņu un bērnu miršanas gadījumi, samazinājies arī mirušo skaits
“spēka gados”, tādēļ pieaudzis mirušo vidējais vecums. Vecumā no 0 līdz 50 gadiem miruši 7 cilvēki,
vecuma grupā no 51- 60 gadiem- 22, vecuma grupā no 61- 70 gadiem- 25, vecuma grupā no 71- 80
gadiem- 32, vecuma grupā no 81- 90 gadiem- 44, vecuma grupā virs 90 gadiem – 14 mirušie.
Vislielākais mirušo cilvēku skaits ir bijis vasaras mēnešos – jūnijā – 12, jūlijā un augustā – pa 18,
vismazākais – gada beigās – oktobrī 6, decembrī – 4, savukārt novadam “vismelnākās” dienas bija 3.
aprīlis, 10. jūlijs, 20. un 26. novembris, kad katru dienu dzimtsarakstu nodaļā tika reģistrēti 4 miršanas
gadījumi, bet 6. augustā – 6.
Dabiskais pieaugums – izteikti ar mīnusa zīmi
Kaut arī nedaudz samazinājies gadā mirušo skaits, tomēr dzimušo skaita kritums ir ievērojams un
demogrāfiskā situācija novadā 2018. gadā diemžēl nav uzlabojusies. Dabiskais pieaugums ir izteikti
negatīvs – mirstība vairāk kā 2 reizes jeb par 82 pārsniedza dzimstību, un šī starpība ir lielāka, kā
iepriekšējos gados.
Laulība
Salīdzinājumā ar 2017. gadu, kad Valkas novadā bija noslēgtas 39 laulības, pērn to skaits
samazinājās līdz 36 un atgriezās iepriekšējo gadu līmenī. Četras laulības reģistrētas baznīcās, sešas
noslēgtas ar citu valstu pilsoņiem. Pirmajā laulībā stājušies 20 vīrieši un 22 sievietes, laimi otro reizi
mēģinājuši atrast 14 vīrieši un 10 sievietes, trīs dāmas un divi kungi “otro pusīti apņēma” trešo reizi, bet
viena dāma savu visīstāko atrada ar ceturto gājienu! Jaunākajam līgavainim bija 21 gads, vecākajam - 81,
jaunākajai līgaviņai - 18 gadi, vecākajai - 71 gads! Līdzīgi kā citus gadus populārākie kāzu mēneši bijuši
jūnijs, jūlijs un augusts. Maiju par kāzu mēnesi izvēlējās 3 mūsu organizētās „bezmaksas laulību akcijas”
pāri. Nemainīgi liels ir šķirto laulību skaits – atzīme par laulības šķiršanu izdarīta 27 reģistros.
Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2018. gada 31. decembrī
bija 6,4% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita.
Reģistrēto bezdarbnieku skaits Valkas novadā uz 2018. gada 31. decembrī bija 276 bezdarbnieki (6,0%).
2017. gada 30. novembrī bezdarbnieku skaits Valkas novadā bija 282.
2018. gadā Valkas filiālē reģistrēto brīvo darba vietu skaits kopā 1347, noņemto brīvo darba vietu
skaits 2018. gadā kopā 1343.
Reģistrēto bezdarbnieku skaits sadalījumā pa dzimumiem, problēmgrupām uz 2018. gada 31.
decembri :
Sievietes: 147
Vīrieši: 129
Ilgstošie bezdarbnieki: 62
Invalīdi-bezdarbnieki: 32
Jaunieši vecumā no 15-24 gadiem: 9
Pirmspensijas vecuma bezdarbnieki: 52
Bezdarbnieku skaita sadalījums Valkas novadā pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA)
datiem uz 2018. gada 31. decembri:
Valkas pilsētā 120 cilvēki;
Ērģemes pagastā 33 cilvēki;
Kārķu pagastā 26 cilvēki;
Valkas pagastā 60 cilvēki;
Vijciema pagastā 10 cilvēki;
Zvārtavas pagastā 27 cilvēki.
Saskaņā ar Valkas novada Sociālā dienesta datiem personas, kurām no 2018. gada sākuma vismaz
vienu dienu ir bijis spēkā trūcīgas personas statuss personu skaits: 449, vismaz vienu reizi izmaksāts
vismaz viens sociālās palīdzības pabalsts, kopā personu skaits: 774, vismaz vienu reizi izmaksāts
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, personu skaits: 149, vismaz vienu reizi
izmaksāts dzīvokļa pabalsts, personu skaits: 687, vismaz vienu reizi izmaksāts kāds no pārējiem
pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem, personu skaits: 484.
Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem izlietotie līdzekļi no 2018.gada sākuma, kopā 166
364,95 EUR. No tiem - pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 42562,09 EUR,

dzīvokļa pabalsts 85657,95 EUR, pārējie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti 38144,91 EUR t.sk.,
pabalsts veselības aprūpei 18375,15 EUR.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tika nodrošināti 151 personai. Garantētā
minimālā ienākuma nodrošināšanai kopā iztērēti 42562,09 EUR nodrošinot pabalstu 149 personām, 96
ģimenēm.
Saskaņā ar Valkas novada Sociālā dienesta datiem 2011. gadā trūcīgas personas statuss bija
piešķirts 1917 personām, 2012. gadā 1669 personai,2013. gadā 1258 personām, 2014. gadā 1128
personām, 2015. gadā – 689 personām, 2016. gadā 616 personām, 2017. gadā 1262 personām, 2018.
gadā 449 personām. Sociālajos pabalstos 2011. gadā tika izmaksāti 316754 lati (450700 eiro), 2012. gada
11 mēnešos 250877 lati (356965), 2013. gadā 205697 lati (292680 eiro), 2014. gadā 166524 eiro, 2015.
gadā 256346 eiro, 2016. gadā 247291 eiro, 2017. gadā 257705,79 eiro, 2018. gadā 166 364,95 eiro.
Valkas novada uzdevumi saimnieciskajam gadam un nākamajiem gadiem.
Valkas novada dome ir iesaistījusies vairākos uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanas
pasākumos un projektos (informācija par projektiem uzņēmējdarbības atbalstam skatāma sadaļā “Projektu
jomā”), kā arī citu novada attīstību veicinošu pasākumu organizēšanā.
Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību novadā, Valkas novada dome kopš 2016.gada līdzfinansē
Valkas novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu projektus uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko
personu projektus uzņēmējdarbības uzsākšanai Grantu programmas “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas
novadā!” ietvaros. Kopējais pašvaldības piešķirtais finansējums 2018.gadā bija EUR 5000.
Valkas novada dome 2018.gadā par veiktajiem darbiem pašvaldības ieviestajos Eiropas
Savienības līdzfinansētos projektos ir pārskaitījusi 6 585 895 EUR un 2018.gadā saņemtais ES fondu
līdzfinansējums ir 5 168 062 EUR.
Attīstības un plānošanas nodaļa 2018.gadā turpināja darbu un izstrādāja jaunus projektus ES 2014.
– 2020.gada programmēšanas perioda ietvaros izsludinātajām projektu atlase kārtām: 1 Kohēzijas fonda
projekta, 6 Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti, 1 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti, 10
LEADER projekti, turpināja darbu pie 3 Interreg Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas
projektu, 1 LIFE programmas projekta, 2 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu, 4 citu
ES programmu līdzfinansēto projektu ieviešanas, izstrādāja 1 Interreg Latvijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas projektu un uzsāka darbu pie 1 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
un 1 ERAF SAM 3.3.1.projekta izstrādes.
Kopējais plānotais finansējums pašvaldības grantsceļu pārbūvei programmēšanas periodā no
2014-2020 gadam ir 1,07 milj. EUR (tai skaitā 90% ES finansējums un 10% Valkas novada domes
līdzfinansējums). Ar šīs programmas līdzfinansējumu plānots pārbūvēt grants seguma autoceļus, prioritāri,
kurus izmanto vismaz divi lauksaimniecības uzņēmumi visu piecu novada pagastu teritorijās.
2018.gadā tika pabeigta pirmā šīs programmas līdzfinansētā projekta ieviešana, tas ir pārbūvēti
grantsceļu posmu "Pedele - Ķeizarpurvs" (Valkas pagasts), "Tūži - Stimperi" (Kārķu pagasts), "Arnieki Meiši" (Valkas pagasts), "Priedītes - Vīciepi" (Kārķu pagasts), "Akmentiņi - Liepkalni" (Vijciema pagasts)
pārbūve un uzsākta otra projekta izstrāde, iesniegšanai ELFLA finansējuma saņemšanai. Ir izstrādāti
būvprojekti un noslēdzies atklāts konkurss ceļa posmu Zvārtavas (ceļš Mierkalns - Būdas), Vijciema (ceļš
Žūri – Skripsti) un Ērģemes (ceļš Liepiņas – Dzelzītes) un Valkas pagastā (ceļš Sprīdīši – Roņi) pārbūvei .
Būvdarbus plānots uzsākt un pabeigt 2019.gadā.
Nodaļas speciālisti, sadarbībā ar novada veselības speciālisti ievieš ESF SAM 9.2.4.2. pasākuma
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekta “Veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” aktivitātes. Kopējās plānotās projekta
attiecināmās izmaksas ir 106585.00 euro, tai skaitā ESF finansējums ir 90597.25 euro un valsts budžeta
finansējums - 15987.75 euro. Projektu plānots ieviest laikā no 2017.gada līdz 2019.gadam. 2017.gadā
projektā iesaistījušies 915 unikālie dalībnieki un uz 2018.gada 31.decembri jau 1686 (ja persona piedalās
vairākos pasākumos, tā par katru reizi aizpilda dalībnieka anketu, bet tiek uzskaitīta 1x), tai skaitā slimību
profilakses pasākumos 334 personas un veselības veicināšanas pasākumos 1352 personas. Aktīvākas ir
bijušas sievietes – 1002, vīrieši – 684. Visvairāk apmeklētās aktivitātes ir ķermeņa masas indeksa
noteikšana un veselīgo našķu baudīšana pēc skriešanas seriāla “Optimists”, peldēšana Valkas un visu
pagastu skolu sākumklašu skolēniem, vingrošana senioriem un vingrošana sēdoša darba darītājiem.
Valkas novada dome kā viens no partneriem piedalās projektā “Kultūra, vēsture, arhitektūra
Gaujas un laika lokos”, kas tika iesniegts darbības programmai „Izaugsme un nodarbinātība”
5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā
arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”.
Projekta vadošais partneris ir Siguldas novada pašvaldība. Starp partneriem ir noslēgts sadarbības
līgums. Projekta ietvaros plānota Ērģemes pilsdrupu Ziemeļu torņa atjaunošana un 2018.gadā SIA
“Konvents” pabeidza būvprojekta izstrādi un ir izsludināts konkurss būvdarbiem Būvdarbus plānots uzsākt
2019.gadā.
Valkas novada domes kopējās plānotās projekta attiecināmās izmaksas ir 117647 euro, tai
skaitā ES ERAF finansējums – 100 000 euro un nacionālais publiskais finansējums - 17647 euro.
2018. gadā tika uzsākts un pabeigts projekts “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas
sistēmas atjaunošana Valkas pagastā”. Projekts tika īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gada atbalsta pasākuma 4.3 “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā” ietvaros. Projektā tika veikta projektēšana pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmas ŪSIK kods 632881:02, pik.01/90-16/30, kā arī būvniecības darbi un būvuzraudzība.

Izbūvētā meliorācijas sistēma atrodas Valkas pagastā “Ķeizarpurvs - Pedele”. Kopējās projekta izmaksas
bija 72 422,85 EUR, no kurām 51 794,25 EUR līdzfinansēja Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
(ELFLA), un Valkas novada domes līdzfinansējums bija 20 628,61 EUR.
2017. gada 16. oktobrī starp Valkas novada domi un SIA “Woltec” tika noslēgts līgums Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas”
projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt
un attīstīt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Valkas pilsētā, veicot ieguldījumus
nozīmīgu ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu izbūvē pilsētā, nodrošinot centralizētās ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem un komersantiem. 2018. gadā izbūvēti
kanalizācijas pašteces un spiediena tīkli pilsētas centra iedzīvotājiem un ielās ar lielāko privātmāju
iedzīvotāju skaitu, kā arī izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli, paralēli nomainot vecos ūdens tīklus. Izbūvēti jauni
ūdensvadi posmos, kur dzeramais ūdens nebija pieejams. Būvdarbi norisinājās vairākās Valkas pilsētas
ielās – Ceriņu, Domes bulvārī, Ērģemes, Kūru, Merķeļa, Poruka, Smilšu, Strautu un Zvaigžņu ielā. Kopumā
tika izbūvēti kanalizācijas pašteces tīkli 3171m apjomā, spiediena kanalizācijas tīkli 154m apjomā, bet
ūdensapgādes tīkli – 3396m apjomā. Projekta kopējās izmaksas ir 1 412 148.65 EUR, t.sk., attiecināmās
izmaksas sastāda 659 251.05 EUR, bet neattiecināmās izmaksas – 752 897.60 EUR. 422 790 EUR ir
Kohēzijas fonda finansējums, pašvaldības finansējums attiecināmajām izmaksām ir 236 461.05 EUR, bet
neattiecināmajām izmaksām – 752 897.60 EUR.
Valkas novada dome ir uzsākusi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.
specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” īstenošanu. Projekta mērķis ir
izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējā izglītības satura
pakāpenisku ieviešanu, sekmējot uzraudzības rādītāju sasniegšanu. Projekta ietvaros 2018. gadā veikti
vērienīgi remontdarbi Valkas Jāņa ģimnāzijas abos korpusos. Raiņa ielas korpusā radītas 3 mūsdienīgas
multifunkcionālas telpas, savukārt Ausekļa ielas korpusā izveidotas 4 mācību telpas, atjaunots viens
gaitenis un sanitārais mezgls. Tāpat Raiņa ielas korpusam iegādāti 3 mācību klašu mēbeļu komplekti,
Ausekļa ielas korpusam – 4 mācību klašu mēbeļu komplekti. Abos skolas korpusos mācību telpas aprīkotas
ar 7 moderniem IKT komplektiem. Projekta ietvaros notiek arī vērienīgi internāta pārbūves darbi, kuri
turpināsies līdz 2019. gada janvāra beigām. Pēc tam plānots internātu aprīkot ar modernām un
funkcionālām mēbelēm. Projekta kopējās izmaksas ir 2 662 048.75 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas
sastāda 1 467 520 EUR, bet neattiecināmās izmaksas – 1 194 528.75 EUR. 1 247 392 EUR ir ERAF
finansējums, 66 038.40 EUR ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām, Valkas novada domes līdzfinansējums
attiecināmajām izmaksām ir 154 089.60 EUR, bet neattiecināmajām izmaksām – 1 194 528.75 EUR.
Tika izstrādāts un iesniegts projekts “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā”. Projekts tika
iesniegts programmā: 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķis “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei
ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākums
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” - 2. kārtā. Projekta mērķis
ir jaunu sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā, attīstot pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei
ģimeniskā vidē un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem neatkarīgai dzīvei un integrācijai
sabiedrībā. Projekta ietvaros tiks izveidoti četri jauni pakalpojumi:
1. Grupu dzīvokļu pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (Tālavas iela
33, Valka);
2. Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (Rūjienas iela 3E,
Valka);
3. Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums (Cimzes iela 2, Valka);
4. Jauniešu mājas pakalpojums (Varoņu iela 40, Valka).
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 612 290,00 EUR, no tām 520 446,50 EUR ir ERAF līdzfinansējums.
Pašvaldības finansējums ir 91 843,50 EUR.
Valkas novada dome piedalās trīs Interreg Igaunijas – Latvijas programmas līdzfinansēto
projektu ieviešanā:
Sadarbībā ar Valgas pilsētas valdi tiek īstenots INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības
programmas 2014 – 2020 projekts „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” (“Valga – Valka Twin –
Town Centre Development”). Projekta mērķi ir radīt kopēju pārrobežu ārtelpu uz Igaunijas – Latvijas robežas
Dvīņu pilsētā Valgā – Valkā. Projekta uzdevumi: (1) Uzlabot fizisko sasaisti un radīt jaunu kopēju un
integrētu pārrobežu publisko ārtelpu Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centrā; (2) Veicināt Valgu – Valku kā
kopēju pilsētu, iedrošinot pilsētu kopienu integrāciju un palielinot attīstītā Dvīņu pilsētas centra
atpazīstamību starp iedzīvotājiem, tūristiem un uzņēmējiem; (3) Attīstīt piemērotu uzņēmējdarbības vidi, lai
atbalstītu un piesaistītu privātās investīcijas un uzņēmējdarbību un veicinātu pārrobežu sadarbību Valgas
– Valkas Dvīņu pilsētas centrā. Projekta vadošais partneris ir Valkas novada dome. Projekta kopējās
plānotās izmaksas 3 529 411,76 EUR, t.sk., ERAF finansējums 2 999 999,98 EUR. Valkas novada domes
budžets projektā 1 777 987,29 EUR, t.sk., valsts budžeta dotācija 88 899,36 EUR un Valkas novada domes
līdzfinansējums 177 798,74 EUR. 2016.gadā tika organizēts starptautisks arhitektu “Valgas – Valkas dvīņu
pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas koncepcija” un noskaidrots tehniskā projekta izstrādātājs – Spānijas
arhitektu uzņēmums IN PROJECT STUDIO BARCELONA S.C.P. Līdz 2019.gada martam plānots pabeigt
būvprojektu un uzsāk būvdarbus.

Valkas novada dome ir iesaistījusies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA)
projektā „PROTI un DARI!”, kas tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3.
specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā,
NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru
darbībā” ietvaros. Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst
arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir
veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno
NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Projekta finansējuma saņēmējs ir JSPA un tā īsteno projektu sadarbībā ar pašvaldībām, kas projekta
īstenošanā iesaista pašvaldības stratēģiskos partnerus. Projekta īstenošanas laiks pagarināts līdz
2020.gada beigām. Valkas pašvaldība plāno iesaistīt projektā 32 mērķa grupas jauniešus, kopējais
pieejamais finansējums 50 054,40 EUR. Līdz 2018.gada decembrim projektā iesaistīti 7 (septiņus) mērķa
grupas jaunieši.
ZEMES PĀRVALDĪBA
2018.gadā sagatavoti un apkopoti nepieciešamie dokumenti un zemesgrāmatā reģistrēti 32
pašvaldībai piederoši nekustamie īpašumi. Kā arī aktualizēta informācija par 12 nekustamiem īpašumiem.
Kopš 2017. gada sākuma, pašvaldība arī veic nekustamo īpašumu lietošanas mērķu maiņu un
aktualizāciju tiešsaistes režīmā Valsts zemes dienesta kadastra reģistra informācijas sistēmā. Šī uzdevuma
pildīšanai ir izskatīti iesniegumu, pieņemti lēmumi un veikta lietošanas mērķu aktualizācija.
Kopumā 2018.gadā sasauktas un novadītas 12 sēdes, darba kārtībā iekļauti un izskatīti 250
jautājumi, salīdzinot ar 2017.gadu par 31 jautājumu vairāk, savukārt ar 2016.gadu par 67 jautājumiem
vairāk. Nostrādātas 14 stundas. DVS Namejs 2018.gadā reģistrēti 332 izejošie dokumenti, kas saistīti ar
Zemes komisijas sēžu izrakstu nosūtīšanu.
2018.gadā pamatojoties uz Valkas novada domes Zemes komisijas un Valkas novada domes sēdē
pieņemtajiem lēmumiem, kopumā tika sagatavoti un Teritorijas plānošanas daļas reģistrā reģistrēti 192
nomas līgumi un vienošanās, 2017.gadā par 67 vienībām mazāk. Līdz gada beigām kopumā ir parakstīti
171 nomas līgumi un vienošanās.
Privāttiesiski noslēgto lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistrā 2018.gadā tika reģistrēti 27
jauni nomas līgumi. Kopumā līdz 2018.gada 31.decembrim reģistrēti 195 privāttiesiski noslēgtie
lauksaimniecības zemes nomas līgumi.
Tiek uzturēta un aktualizēta augstas detalizācijas pakāpes topogrāfisko datu bāze
(ADTI), kas ietver jauno (uzmērīto) topogrāfisko datu pārbaudi un to sakārtošanu planšetēs,
atbilstoši noslēgtajam līgumam ar Valsts zemes dienestu.
Valkas novada admistratīvajā teritorijā līdz 2018.gada 31.decembrim ir aktuālizētas 728
planšetes.
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻU ADMINISTRĀCIJA
Kopumā 2018.gadā reģistrēti, pārbaudīti un ievietoti planšetēs 84 jauni topogrāfiskās uzmērīšanas
un izpilduzmērījumu darbi, kas ievietoti kopumā 102 planšetēs, salīdzinoši 2017.gadā 103 jauni
topogrāfiskās uzmērīšanas un izpilduzmērījumu darbi, kas ievietoti kopumā 208 planšetēs.
Pavisam Valkas novada nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites reģistrā reģistrēto kontu skaits ir
13586, no tās zemei – 8007, ēkām – 5579.
Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis 2018. gadā sastāda 537950.22 EUR
Par 2018. gadu kopumā samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis - 550237.27 EUR, (no tā
11535.1 EUR nokavējuma nauda).
tai skaitā:
Samaksāts, EUR
Samaksāti parādi EUR
Nekustamā īpašuma
Aprēķināts, EUR
par 2018.gadu
(par iepriekšējiem
veids
par 2018.gadu
(kārtējie maksājumi, tai sk.
periodiem, tai sk.
nokavējuma nauda)
nokavējuma nauda)
Zeme
ēkas, mājoklis

396160.33
154076.94

370818.33
141762.01

25342.0
12314.93

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds Valkas novadā uz 01.01.2019. sastāda EUR 88488.57,
nokavējuma nauda EUR 30812.28, kopā EUR 119300.85.
2018. gadā izsūtīti 350 atgādinājumi un brīdinājumi par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un
nokavējuma naudas samaksu. Izsūtīti 249 brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu piedziņu.
Sagatavots 141 lēmums par nokavētu nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā un nodoti Tiesu
izpildītājiem – parādu piedziņai.
Uz personu iesniegumu pamata sagatavoti 10 lēmumi par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumu labprātīgu izpildi. Regulāri tiek sagatavotas izziņas par nodokļu nomaksu, atbildes uz tiesu
izpildītāju pieprasījumiem un fizisku un juridisku personu iesniegumiem.
Ikdienā tiek veikts izskaidrojošs darbs par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina un samaksas kārtību.

Regulāri tiek veikts nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins trūcīgajām un mazturīgajām personām,
piešķirot atvieglojumus. Kopumā piešķirti dažādi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 3324 EUR
apmērā.
Visa gada laikā, novada nekustamā īpašuma nodokļu datu bāzē tiek veikta datu aktualizēšana,
atbilstoši, Valsts zemes dienesta un Zemesgrāmatas datiem.
Regulāri tiek izskatīts maksātnespējas reģistrs. Katru dienu tiek izskatīts mantojumu reģistrs un ir
iesniegti 6 kreditora prasījumi mantojumu lietās.
Veikta nekustamā īpašuma prognozes sagatavošana 2019. gadam.
Veikts papildus aprēķins par neapstrādātu lauksaimniecības zemi par 2018. gadu. Papildus aprēķinātā
summa sastāda 13405.30 EUR.
Valkas novada pašvaldības 2019. gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību
budžetiem”, „Par pašvaldībām”, ”Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2019. gadam” , kā
arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības,
atbilstoši iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem plānoto līdzekļu ietvaros.
Pamatbudžeta ieņēmumi
Pamatbudžeta kopējos ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, kā arī transferti no citiem budžetiem.
Valkas novada 2019.gada pamatbudžetā plānoti ieņēmumi EUR 11374207 - tas ir par EUR 394195
mazāk kā iepriekšējā gadā.

Pamatbudžeta ieņēmumi 2019.g.

Nodokļu ieņēmumi

4280953; 38%

Nenodokļu ieņēmumi

4445120; 39%

Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
Transferti

171765; 1%

2478823; 22%
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plāns
EUR

2019.g.
plāns
EUR

2019.g.
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ieņēmum
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%

Izmaiņas
(+;-)
EUR

1.0

Nodokļu ieņēmumi: t.sk.

4887065

4445120

39.07

-441945

1.0.0.0.

Ienākuma nodokļi

4422868

3970597

34.91

-452271

4.0.0.0.

Īpašuma nodokļi
Nodokļi par pakalpojumiem un
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424197

419523

3.69

-4674
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Nenodokļu ieņēmumi: t.sk.
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
īpašuma
Valsts nodevas un kancelejas
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5.0.0.0.
2.0
8.0.0.0.
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10.0.0.0
.
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.
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Ieņēmumi no pašvaldību īpašuma
pārdošanas
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.
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.
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Pārējie nenodokļu ieņēmumi

12611

21530

0.19

8919

2064196

2478823

21.78

414627

2064196

2478823

21.78

414627

4653795

4280953

37.64

-372842

4550049

4182125

36.77

-367924

103746

98828

0.87
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Maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi
Budžeta iestāžu ieņēmumi
Transferti kopā: t.sk.

18.0.0.0
.
19.0.0.0
.

Valsts budžeta transferti
Pašvaldību budžeta transferti
Kopā

100.0

-391741

Nodokļu ieņēmumi. Viena no lielākajām budžetu ieņēmumu sadaļām ir ieņēmumi no iedzīvotāju
ienākumu nodokļa – 39.07 % no visiem ieņēmumiem, EUR 4445120. Salīdzinot ar 2018.gadā plānotajiem
līdzekļiem, samazinājums par 9.04 % vai EUR 441945 . Ieņēmumi no īpašuma nodokļa plānoti 3.69 % vai
EUR 419523. Tas ir par EUR 4674 mazāk , kā iepriekšējā gadā.
Nodokļi par atsevišķiem pakalpojumu veidiem – plānoti ieņēmumi no azartspēļu nodokļa EUR 55000,, palielinājums par 37.5% vai EUR 15000,-.
Nenodokļu ieņēmumi kopumā plānoti EUR 171765,-,tas ir 1.51 % no kopējiem ieņēmumiem
Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas – pašvaldība plāno pārdot īpašumus par EUR 135000.
Valsts nodevas un kancelejas nodevas EUR 10735,-.Naudas sodi un sankcijas EUR 3500,-.Pārējie
nenodokļu ieņēmumi EUR 21530.-.
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – 21.78% no kopējiem ieņēmumiem EUR 2478823.-.
Plānoti ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un komunālajiem pakalpojumiem (ūdeni,
kanalizāciju, siltumu). Salīdzinot ar 2018.gadu, plānots palielinājums par 20 % vai EUR 414627.-.
Transferti – veidojas no valsts budžeta un pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumiem –nākošā lielākā
ieņēmumu sadaļa – 37.64 % vai EUR 4280953.-. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājums par 8.07
% vai EUR 372842.-.
Valsts budžeta transferti – valsts finansējums noteiktiem mērķiem EUR 4182125.- (izglītības iestāžu
pedagogu atlīdzība, izlīdzināšanas fonds ,finansējums projektiem). Tie ir mazāki par 8.07 % vai EUR
367924.-, jo 2018.gadā bija plānots līdzfinansējumu EUR 1122257 projektam “Ražošanas teritorijas
izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā.
Pašvaldību budžeta transferti – 0.87 %, EUR 98828 ir finansējums, ko saņem no citām pašvaldībām
par izglītojamiem, kuri mācās mūsu izglītības iestādēs no citiem novadiem, un bērniem , kuri ievietoti Valkas
novada Ģimenes atbalsta centrā „Saulīte” ,un pieaugušajiem , kuri ievietoti Valkas sociālajā aprūpes namā
no citām pašvaldībām .
Pamatbudžeta izdevumi, bez aizdevumu atmaksas

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2019.G.(EUR)
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0.23
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Vispārējie vadības dienesti
Aizdevuma procenti
Sabiedriskā kārtība un
drošība
Ekonomiskā darbība (projekti)
Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana
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09.000
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294145

10.000
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1014905
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6.82
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100.0

3841205
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0.14
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Valkas novada pamatbudžeta izdevumi plānoti pēc nulles principa, ņemot vērā reālās finanšu iespējas,
nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi un novada attīstības galvenos uzdevumus, piesaistot ES līdzekļus.
Visi pašvaldības plānotie kopējie izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti astoņās funkcionālajās
kategorijās. Valkas novada 2019.gada pamatbudžeta izdevumi plānoti EUR 15084234.-.Salīdzinot ar
2018.gada sākumā plānotajiem izdevumiem, plānots palielinājums par 34.14 % vai EUR 3841205.-.
Vispārējie vadības dienesti – šajos izdevumos ietilpst Izpildvaras institūcijas (dome, administrācija,
dzimtsarakstu nodaļa, grāmatvedības un finanšu nodaļa, pagastu pārvaldes), pašvaldības parādu procentu
maksājumi. Izpildvaras institūciju izdevumi plānoti 7.53 % no kopējiem izdevumiem – EUR 1136386.-, tas
sastāda EUR 127.70 uz vienu iedzīvotāju. Iepriekšējo un kārtējā gadā saņemto aizņēmumu procentu
nomaksai 2019.gadā plānots izlietot 0.23 % vai EUR 35000, tas ir par EUR 20000,- mazāk kā iepriekšējā
gadā.
Sabiedriskā kārtība un drošība – izdevumi pašvaldības policijai EUR 38138.- tas ir 0.25 % no kopēja
budžeta un par EUR 2191.- mazāk kā iepriekšējā gadā.
Ekonomiskā darbība – budžeta finansējums ekonomiskajai darbībai 2019.gadā plānots 35.06 % no
kopējā budžeta vai EUR 5288631.-. Finansējums paredzēts ekonomiskās darbības struktūrvienību
uzturēšanai (Būvvalde, Attīstības nodaļa, novada autotransports) un projektu realizācijai ,palielinājums pret
2018.gadu EUR 3334301.-.Budžetā iekļauti izdevumi 19 projektu realizācijai, tajā skaitā lielākie projekti :
Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai EUR 2569096.- un Ražošanas teritorijas
izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā EUR 1709126.-.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 2019.gadā plānots izlietot 17.46 % no kopējā
budžeta vai EUR 2634262.-, tas ir par 5.2 % vai EUR 132400 vairāk kā 2018.gadā. Šīs budžeta sadaļas
izdevumus veido Valkas novada komunālās saimniecības (siltumapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija,
teritorijas apsaimniekošana, nedzīvojamo namu apsaimniekošana un uzturēšana, ielu apgaismojums)
uzturēšanas izdevumi .
Veselība – veselības aprūpei no budžeta plānoti EUR 21071, līdzekļi paredzēti feldšerpunktu
uzturēšanai.
Atpūta, kultūra un reliģija – 2019.gada budžetā plānoti līdzekļi 8.01 % apmērā no kopējā budžeta vai
EUR 1210795.-.Valkas novada dome finansē visas novada kultūras iestādes: kultūras namus, tautas
namus, bibliotēkas, muzeju, sporta iestādes un sporta pasākumus. Finansējuma palielinājums par 3.15 %
vai EUR 36961.-.
Izglītība – izglītības funkcijas finansēšanai 2019.gadā plānoti 24.47 % vai EUR 3690540.-. Salīdzinot
ar 2018.gada budžetu, plānots pieaugums par 8.66 % vai EUR 294145.-. Finansējums paredzēts visām
Valkas novada izglītības iestādēm (pirmsskolas izglītības iestādes, skolas, ģimnāzija, mūzikas un mākslas
skola, sporta skola, bērnu un jauniešu centrs „Mice”, ).
Sociālā aizsardzība – 2019.gadā plānots finansējums 6.83 % vai EUR 1029411.-. Sociālās
aizsardzības izdevumi ietver sociālo iestāžu (Sociālās aprūpes nams, Valkas novada ģimenes atbalsta
centrs „Saulīte” , sociālais dienests, bāriņtiesa) uzturēšanas izdevumus un līdzekļus sociālai palīdzībai
trūcīgajiem novada iedzīvotājiem. Salīdzinot ar 2018.gada budžetu, plānots palielinājums par 1.43 % vai
EUR 14506.- .
Pamatbudžeta izdevumi, atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI ATBILSTOŠI
EKONOMISKAJAI KLASIFIKĀCIJAI 2019.G.(EUR)
Sociālie pabalsti;
346111

Transferti; 113073

Atlīdzība []
Pamatkapitāla
veidošana; 4828740

Subsīdijas un
dotācijas; 84997
Preces un
pakalpojumi;
3532451

Izmaiņas
(+;-)
EUR

Kods
Ekonomiskās kategorijas

2018.gads
EUR

2019.gads
EUR
6178862

40.96

313963

%

1000

Atlīdzība (d. a. un soc.n.)

5864899

2000

Preces un pakalpojumi

3279871

3532451

23.42

252580

3000

Subsīdijas un dotācijas
Aizdevumu procentu
atmaksa

70050

84997

0.56

14947

4000

0

-15000

5000

Pamatkapitāla veidošana

15000
1578661

6000

Sociālie pabalsti

325573

346111

2.29

7000

Transferti
KOPĀ

108975

113073

11243029

15081780

0.75
100.0

4828740

32.01

3250079
20538
4098
3841205

Būtisku daļu no 2019.gada plānotā budžeta veido atlīdzības (atalgojums, darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksas) izdevumi – 40.96 % vai EUR 6178862.-,tas ir par 5.35 % vai EUR 313963
vairāk kā 2018.gadā.Pieaugums saistīts ar darba algas pieaugumu pedagogiem. Budžeta līdzekļi preču
un pakalpojumu apmaksai plānoti 23.42 % apmērā no kopējā budžeta vai EUR 3532451.- , tas ir par 7.7 %
vai EUR 252580.- vairāk , kā 2018.gadā . Tie ir Valkas novada visu iestāžu uzturēšanas izdevumi
(komandējumiem, remontiem, apkurei, elektroenerģijai, sakariem, precēm). Pamatkapitāla veidošanai
plānoti 32.01 % vai EUR 4828740.-.Salīdzinot ar 2018.gadu,finansējums palielinājies vairāk kā trīs reizes
vai EUR 3250079.-. Finansējums sociāliem pabalstiem plānots 2.29 % vai EUR 346111.-.Transferti plānoti
0.75 % no kopējā budžeta – EUR 113073.-.
Finansēšana
Naudas līdzekļu atlikums uz 1.01.2019. EUR 1212627.-.
2019.gadā plānots saņemt apstiprinātos aizņēmumus EUR 3777456.2019.gadā pašvaldībai valsts kasē veicama aizņēmumu atmaksa EUR 1282510.-.
Valkas novada domes saistību apmērs uz 1.01.2019. EUR 18605544.-.
Pielikumā : Valkas novada domes saistības 2019.gadā un turpmākajos gados.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Pielikums
pie Valkas novada domes
2019.gada 14.februāra saistošo
noteikumu Nr.1
paskaidrojošā raksta

Valkas novada domes aizņēmumi un galvojumi 2019.gadā un 2020.- 2022.gadā

Aizdevējs

Mērķis

Līguma
noslēgšanas
datums

2019.g.
EUR

1

2

3

4

2020.g.
EUR

2021.g.
EUR

2022.g.
EUR

Nākamajos
gados

Kopā

5

6

7

8

9

Aizņēmumi

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

Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazināšanai
Valkas novada Bērnu jaunatnes sporta skolas
sporta zālē
Valkas pamatskolas
ēdnīcas aprīkojums
Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Valkā (Beverīnas,
Oškalna un Rīgas ielas)
Valkas novada prioritāro
investīciju projektu
īstenošanadatortehnikas iegāde
Valkas novada prioritāro
investīciju projektu
īstenošana
Valkas novada prioritāro
investīciju projektu
īstenošana-telts iegāde
Investīcijas Valkas
novada izglītības iestāžu
infrastruktūras un
materiālās bāzes
uzlabošanai
Valkas novada izglītības
iestāžu infrastruktūras
un materiālās bāzes
uzlabošana datortehnikas iegāde
A2/1/15/328 P220/2015
Investīcijas Valkas
novada izglītības iestāžu
infrastruktūras un
materiālās bāzes
uzlabošanai- Bērnu
jaunatnes sporta skolas
sporta zāle
Investīcijas Valkas
novada ceļu
atjaunošanā
Valkas novada
autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamo
transporta līdzekļu
iegādei
Valkas novada prioritāro
investīciju projektu
īstenošana
Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta
iegādei A2/1/16/14

20.01.2015

11222

11178

11135

11092

153356

197983

17.02.2015

3434

3418

3402

3385

7541

21180

17.03.2015

10055

10010

9965

9920

136402

176352

20.05.2015

11935

5956

0

20.05.2015

4377

4366

4356

4345

61833

79277

20.05.2015

2114

2139

2133

2128

5297

13811

19.05.2015

17381

17323

17264

17205

242891

312064

2477

1236

22.07.2015

4497

4482

4467

4452

63934

81832

22.07.2015

8965

8939

8913

8887

127720

163424

22.07.2015

14660

14609

14558

10885

22.07.2015

4216

4202

4188

4174

59936

76716

27.01.2016

7047

7022

6997

6974

1736

29776

17891

19.06.2015
3713

54712

Valsts kase

Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta
iegādei A2/1/16/13 P5/2016
Projekts "Valkas novada
izglītības iestāžu
infrastruktūras un
materiālās bāzes
uzlabošanai (sadalošā
tīkla sporta zālei iegādei
Valkas pamatskolai un
mūzikas instrumentu
iegādei J.Cimzes
mūzikas skolai)"
īstenošanai A2/1/16/164
P-90/2016
Projekts "Valkas novada
izglītības iestāžu
infrastruktūras un
materiālās bāzes
uzlabošanai (telpu
renovācijai Valkas
pamatskolā , Valkas
ģimnāzijā un J.Cimzes
mūzikas skolā)"
īstenošanai A2/1/16/165
P-91/2016
Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta
iegādei A2/1/16/166, P92/2016
Valkas novada prioritāro
investīciju projektu
(Ražošanas ēkas Valkā
, Varoņu ielā 37A,39A
būvprojekta izstrādei un
autoratlīdzībai un
sadzīves notekūdeņu
sūkņa ar elektrokabeli
ūdensapgādes un
kanalizācijas nodaļai")
īstenošanai,
A2/1/16/167,P-93/2016
Valkas novada prioritāro
investīciju projektu
("Siltumtrases Rīgas iela
25 projektēšana un
būvniecība" un "Valkas
novadpētniecības
muzeja ekspozīcijas
zāles remonts")
īstenošana
A2/1/16/168,P-94/2016
Latvijas un Šveices
sadarbības programmas
projekta nr.4-7/22
"Multifunkcionālā
jaunatnes centra izveide
Valkā" īstenošanai
A2/1/16/286,P-195/2016
Valkas novada prioritāro
investīciju projektu
īstenošanai
A2/1/16/326,P-225/2016
Projekta "Investīcijas
Valkas novada sociālā
aprūpes nama
infrastruktūrā"
īstenošanai
A2/1/16/411,P-301/2016

Valsts kase

Projekta "Valkas novada
ceļu, ielu atjaunošana-

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

27.01.2016

35168

35043

34919

34794

8677

148601

02.06.2016

1331

1328

1325

1321

4598

9903

02.06.2016

7873

7854

7835

7816

103649

135027

02.06.2016

10652

10625

10598

10572

5276

47723

02.06.2016

10377

10351

5167

02.06.2016

3380

3371

3363

3355

44505

57974

26.07.2016

1983

2023

2018

2013

27193

35230

30.08.2016

17331

17288

12937

30.09.2016

2704

2698

2691

2685

36255

47033

18.10.2016

12883

12853

12821

12790

200412

251759

25895

47556

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Viestura ielas pārbūve
Valkas pilsētā"
īstenošanai,
2/1/16/437,P-314/2016
ERAF projekta
(Nr.3.3.1.0/16/1/002)"Iel
u pārbūve
uzņēmējdarbības
attīstībai Valkas novadā"
īstenošanai
A2/1/16/487,P-356/2016
Projekta "Valkas novada
ceļu, ielu atjaunošanai
Parka ielā (posmā no
Meža ielas līdz Varoņu
ielai, Valkā)"
īstenošanai,
A2/1/16/496,P-364/2016
Valkas novada domes
autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamo
transportlīdzekļu iegādei
A2/1/17/295,P-189/2017
Prioritāro investīciju
projektu (projekta
"Jumta remonts
garāžām , Tālavas ielā
68",projekta
"Ekspozīcijas "ValkaLatvijas neatkarības
šūpulis" izveide")
īstenošanai
A2/1/2017/204,P188/2017
Tehniskā projekta
"Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijas internāta
pārbūve" izstrādei
A2/1/2017/292,P190/2017
Projekta "Ražošanas
teritorijas izveidošana
atjaunojot degradēto
teritoriju Kārķu pagastā "
īstenošanai - tehniskā
projekta izstrādei P189/2017
Tehniskā projekta
"Valgas-Valkas Dvīņu
pilsētas centra attīstība"
izstrādei A2/1/17/291,P191/2017
Tehniskā projekta
"Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Valkā, III kārta" izstrādei
A2/1/17/290 , P192/2017
Izglītības iestāžu
investīciju projekta
"Valkas novada
izglītības iestāžu
infrastruktūras un
materiālās bāzes
uzlabošana "
īstenošanai
A2/1/17/462,P-328/2017
ELFLA projekta (Nr.1709-A00702000038)"Valkas novada
grantsceļu bez cietā
seguma pārbūve"
īstenošanai

30.11.2016

3521

3541

3532

3524

48437

62555

30.11.2016

4222

4212

4201

4191

16661

33487

17.05.2017

8519

8498

8477

8455

12643

46592

17.05.2017

3000

3986

3976

3966

17736

32664

17.05.2017

7928

7909

7889

3937

27663

17.05.2017

1419

1415

1412

704

4950

17.05.2017

20865

20815

20762

10361

72803

17.05.2017

4325

4314

4303

2148

15090

03.07.2017

17710

23406

23348

19427

222037

305928

02.08.2017

14150

27075

27009

26943

389717

484894

A2/1/17/544, P392/2017

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Būvprojekta izstrādei
projekta
"Starppriekšmetu
mācību un inovāciju
centra un
multifunkcionālās
mācību vides izveide
Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijā" īstenošanai
A2/1/17/545, P393/2017
Būvprojekta izstrādei
projekta "Kultūra,
vēsture, arhitektūra
Gaujas un laika lokos"
īstenošanai
A2/1/17/546, P394/2017
Projekta "Valkas novada
domes katlu mājas
atjaunošanas
būvprojekta izstrāde,
būvdarbi,
autoruzraudzība un
būvuzraudzība"
īstenošanai investīcijām ārkārtas
seku neatliekamai
novēršanai A2/1/17/548
, P-411/2017
Latvijas -Igaunijas
pārrobežu sadarbības
programmas projekta
(Nr.Est-Lat 24) "Zaļā
dzelzceļa līnija - bijušo
šaursliežu dzelzceļa
līniju atjaunošana,
izmantojot to videi
draudzīgā tūrisma
maršrutā" investīciju
daļas īstenošanai
A2/1/17/619 , P472/2017
Tehniskā projekta
izstrāde "Degradētās
teritorijas atjaunošana
uzņēmējdarbības
attīstībai" izstrādei
A2/1/17/617 , P470/2017
ERAF projekta
Nr.5.3.1.0/17/I/025
"Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Valkā, III kārta"
īstenošanai, A2/1/18/6,
P-50/2018
Prioritārā investīciju
projekta
"Līdzfinansējums
autoceļa A3 tranzīta
maršruta rekonstrukcijai
Valkas pilsētā"
īstenošanai,
A2/1/18/135, P114/2018
Projekta "Vispārējās
izglītības iestāžu mācību
vides uzlabošana Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijā"
īstenošanai,

02.08.2017

3981

3971

3961

2964

14877

02.08.2017

5166

5162

5149

3852

19329

02.08.2017

19953

38193

38100

38007

551642

685895

30.08.2017

992

1968

1963

1958

9232

16113

30.08.2017

2549

2543

2536

1898

02.03.2018

3 203

3 203

49 573

49 491

1 210 290

1315760

05.04.2018

292

292

6 947

6 972

102 521

117024

05.04.2018

2 983

2 983

46 143

46 095

1 127 242

1225446

9526

A2/1/18/136, P115/2018

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Prioritārā investīciju
projekta "Valkas pilsētas
Lugažu laukuma
seguma atjaunošana"
īstenošanai,
A2/1/18/137, P116/2018
Investīciju projektu
dokumentācijas izstrādei
atbilstoši aizņēmuma
ekonomiskajā
pamatojumā norādītajai
informācijai,
A2/1/18/138, P117/2018
Valkas novada
investīciju projektu
dokumentācijas izstrādei
A2/1/18/197; P160/2018
Valkas novada domes
autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamo
transporta līdzekļu - 2
zāles pļāvēju iegādei
A2/1/18/196; P-159
Ražošanas teritorijas
izveidošana, atjaunojot
degradēto teritoriju
Valkā A2/1/18/320;
P265/2018
Pašvaldības nozīmes
koplietošanas
meliorācijas sistēmas
atjaunošana
A2/1/18/319; P264/2018
Prioritāro investīciju
projektu "Invalīdu
pacēlāja iegāde Valkas
pilsētas kultūras
namam" un "Valkas
pilsētas
videonovērošanas
aprīkojuma un
programmatūras iegāde
īstenošanai",
A2/1/18/408, P337/2018
Investīciju projektu
īstenošanai (saistību
pārjaunojums),
A2/1/18/484, PP17/2018
Pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta
iegādei, A2/1/18/544, P458/2018
Projekta "Valkas novada
Ērģemes un Sēļu katlu
māju rekonstrukcija"
īstenošanai,
A2/1/18/545, P459/2018
Projekta "Autoceļa A3
tranzīta maršruta
rekonstrukcija Valkas
pilsētā" īstenošanai,
A2/1/18/647, P539/2018

05.04.2018

149

3 374

3 373

3 365

49 488

59749

05.04.2018

22 870

22 820

22 763

22 705

5 667

96825

02.05.2018

8 060

8 039

8 019

7 999

7 987

40104

02.05.2018

2 163

2 158

2 152

2 147

6 414

15034

05.06.2018

9 179

11 193

47 325

59 019

1 366 212

1492928

06.06.2018

180

180

3 248

4 300

65 294

73202

04.07.2018

63

2 329

3 110

3 102

16 924

25528

26.07.2018

720 243

692 592

656 117

614 714

6 043 813

8727479

08.08.2018

11 053

11 042

11 014

10 987

30 071

74167

08.08.2018

1 193

1 193

17 144

33 127

431 804

484461

13.09.2018

867

867

10 860

20 927

322 939

356460

Valsts kase

ELFLA projekta (Nr. 1809-AL12-A019.210300002) "Vietējo produktu
tirdzniecības vietu
izveidošana Valkas
novadā" īstenošanai,
A2-1-18-694, P579/2018
Prioritārā investīciju
projekta "Ielu un ietvju
atjaunošana Valkas
pilsētā" īstenošanai, A21-18-770, P-640/2018
Sociālās iestādes
investīciju projekta
"Ēkas iegāde Valkā,
deinstitucionalizācijas
projekta realizācijai"
īstenošanai, A2-1-18832, P-695/2018
Projekta "Ielu un ietvju
atjaunošana Valkas
pilsētā" īstenošanai, A21-18-867, P-719/2018

KOPĀ:

x

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

1

08.10.2018

33

33

932

1 849

10 330

13177

12.11.2018

123

123

790

2 962

46 418

50416

26.11.2018

113

113

708

2 720

42 632

46286

03.12.2018

368

368

2 439

8 881

139 193

151249

1107497

1118224

1230327

1192490

13584555

18233093

x
2

3

Galvojumi
Swedbank

Studiju kredīts

30.11.2009

1747

1747

0

3 494

Swedbank

Studiju kredīts

26.11.2009

2775

2775

0

5 550

Swedbank

Studiju kredīts

25.11.2009

624

624

0

1 248

SEB banka

Studiju kredīts

30.11.2010

300

300

300

594

1 494

SEB banka

Studiju kredīts

25.09.2012

17

17

17

1741

1 809

SEB banka

Studējošā kredīts

25.09.2013

450

450

450

3150

4 500

SEB banka

Studiju kredīts

09.10.2012

108

108

108

108

1080

1 512

SEB banka

Studiju kredīts

14.04.2015

85

85

85

85

4522

4 862

SEB banka

Studiju kredīts

22.11.2016

0

0

0

10585

10 585

Valsts kase

06.11.2013

17379

17207

17025

SEB banka

SIA Vidzemes slimnīca
SIA Valkas
namsaimnieks

13.12.2012

43669

42874

42080

41285

115878

285 786

KOPĀ:

x

x

66404

66187

60065

42245

137550

372451

1173901

1184411

1290392

1234735

13722105

18605544

12,21

12,32

13,42

Kopā saistības
Saistību apjoms
% no
pamatbudžeta
ieņēmumiem
Pamatbudžeta
ieņēmumi bez
mērķdotācijām un
iemaksām pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas
fondā saimnieciskajā
gadā:

Valkas novada domes priekšsēdētājs

17

51 611

12,84

9613907

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

