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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
Nr.15

2015.gada 27.augustā

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2015.gada 27.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.12,16.§)

Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

1. Apstiprināt 2015.gada Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumi (1.pielikums).
2. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums).
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2015.gada 27.augusta
saistošiem noteikumiem Nr.15

Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.15
„Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2
„Valkas novada domes 2015.gada pamatbudžets””
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem ,saņemtajiem iestāžu ,struktūrvienību iesniegumiem , Pašvaldības 2015.gada budžeta
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
• Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi , kā arī to izlietojums;
• Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta
transfertiem;
• Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
• Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa ;
• Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
1.
Ieņēmumi
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem , citiem prognozētajiem ieņēmumiem , veikti
grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē – palielinājums EUR 175838.-.
1.1. Pašvaldības saņemtie dažādi nenodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 300.-:
1.2. Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta palielināti par EUR 319167,-, tajā skaitā:
• Saņemts finansējums par realizēto projektu „ Sadzīves atkritumu izgāztuves „Celīši
rekultivācija”„ EUR 91494.-,
• Saņemts finansējums par realizēto projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazināšanai Valkas novada Bērnu –jaunatnes sporta skolas sporta zālē” –
EUR 181006.-,
• Saņemts finansējums par realizēto projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas
novada Ērģemes ciemā” EUR 41357.-;
1.3. ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR 21274.-;
1.4.Pārējie ieņēmumi samazināti par EUR 164903.-.
2. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām
kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem , kopumā izdevumus samazinot par EUR 138011.-.
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem kopumā izdevumi palielināti par EUR 3200.-, tajā skaitā
samazināti izdevumi:
• Dzimtsarakstu nodaļai EUR 668.-;
• Vijciema pagasta pārvaldei EUR 1647.-;
palielināti izdevumi:
• Valkas novada domei EUR 10530.-;
• Zvārtavas pagasta pārvaldei EUR 270.-;
• Valkas pagasta pārvaldei EUR 1730.-;
• Kārķu pagasta pārvaldei EUR 2376.-;
• Ērģemes pagasta pārvaldei EUR 609.-;
• Samazināti izdevumi aizdevumu apkalpošanai un procentu apmaksai EUR 10000.-.
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 6388,- tajā skaitā samazinājums:
• Valkas pilsētas autotransports EUR 1400.-;
• Valkas pagasta autotransports EUR 1317.-;
• Tūrisma informācijas birojs EUR 4500.-;
tajā skaitā palielinājums:
• Ērģemes autotransports EUR 5100.-;
• Zvārtavas pagasta autotransports EUR 6735.-;
2.3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai samazināti izdevumi par EUR 86174,,tajā skaitā :
• Siltumapgādes nodaļai EUR 28186.• Kārķu pagasta komunālajai saimniecībai EUR 1023.-;
• Valkas pagasta komunālajai saimniecībai EUR 2000.-;
• Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecībai EUR 1545.-;
• Vijciema pagasta komunālajai saimniecībai EUR 645.-;
• Valkas ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai EUR 36700.-;
• Vijciema pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai EUR 1000.-;
• Zvārtavas pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai EUR 375.-;

• Valkas ielu apgaismošanai EUR 10000.-;
• Vijciema pagasta ielu apgaismošanai EUR 700.-;
2.4. Atpūtai , kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā palielināti par EUR 30061.-, tajā skaitā :
• Sporta pasākumiem EUR 1985.-;
• Valkas pilsētas stadionam EUR 744.-;
• Valkas ģimnāzijas sporta hallei EUR 1222.-;
• Valkas pagasta Lugažu bibliotēkai EUR 208.-;
• Valkas pagasta Sēļu bibliotēkai EUR 75.-;
• Vijciema pagasta bibliotēkai EUR 146.-;
• Zvārtavas pagasta bibliotēkai EUR 304.-;
• Kārķu pagasta tautas namam EUR 446.-;
• Ērģemes pagasta Turnas tautas namam EUR 1023.-;
• Vijciema pagasta tautas namam EUR 967.-;
• Mierkalna tautas namam EUR 335.-;
• Saieta namam „Lugažu muiža” EUR 681.-;
• Dziesmu un deju svētkiem EUR 10041.• Kārķu pagasta jauniešu centram EUR 82.-;
Palielināts budžets :
• Izglītības,kultūras,sporta un jaunatnes nodaļai EUR 2087.-;
• Kārķu pagasta bibliotēkai – EUR 857.-;
• Valkas novadpētniecības muzejam EUR 3502.-;
• Pārējiem kultūras pasākumiem –EUR 42038.-;
2.5. Izglītībai kopumā izdevumi samazināti par EUR 37202.-,tajā skaitā samazināti
• Valkas pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa” EUR 10000.- ;
• Valkas pamatskolai- EUR 12130.-;
• Ērģemes pamatskolai EUR 2245.- ;
• Vijciema pamatskolai EUR 1962.-;
• Ozolu pamatskolai EUR 1129.-;
• J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai EUR 4487.-;
• Valkas mākslas skolai EUR 1809.-;
• Bērnu jaunatnes sporta skolai EUR 4848.-;
• Bērnu jauniešu centram „Mice” EUR 1181.-.
Palielināts finansējums atbilstoši papildus ieņēmumiem:
• Valkas ģimnāzijai EUR 2589,-.
3. Sociālai aizsardzībai kopumā izdevumi samazināti par EUR 54284.- , tajā skaitā
• Valkas novada bāriņtiesai – EUR 562.• Nakts patversmei – EUR 1800.-;
• Valkas novada Ģimenes atbalsta centram „Saulīte” – EUR 5499.-;
• Sociālajam dienestam – EUR 46423.-.
4. Finansēšana –aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa
4.1. aizņēmumu atmaksa EUR313857.- tajā skaitā:
• Projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas
novada Bērnu –jaunatnes sporta skolas sporta zālē” –EUR 181006.-,
• Projektā „ Sadzīves atkritumu izgāztuves „Celīši rekultivācija”„ EUR 91494.-,
• Projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Ērģemes ciemā” EUR 41357.-;
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

