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Saistošiem noteikumiem Nr.1
Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr. 1 „ Valkas novada domes 2017.gada pamatbudžets”
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 2017.gada 1.janvāri ir 9296, blīvums –
10,25 cilvēki./km².
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. 62 % teritorijas
aizņem meži un 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 „Servilat”), maizes un
konditorijas izstrādājumu ražošana, kokapstrāde (SIA „Prestižs”, SIA „Valkas meliorācija”, SIA „Valkas Meži”,
koka guļbūvju ražošana – SIA „Alfa Log Houses”), būvniecība (SIA „Valkas Būvnieks”, SIA „MJ Eirobūve”,
SIA „Indrāni V”), 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
01.01.2017. – 9296 iedzīvotāji, no tiem:
Valkas pilsētā – 5389
Ērģemes pagastā – 884
Kārķu pagastā – 662
Valkas pagastā – 1268
Vijciema pagastā – 689
Zvārtavas pagastā – 404
Novadā līdz darbaspēju vecumam ir 1086 personas, darbaspēju vecumā 6053 personas un pēc
darbaspēju vecuma 2157 personas.
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.

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2016. gada 31.
decembrī bija 8.4% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Zemākais bezdarba līmenis reģistrēts Rīgā
– 5.0%, Vidzemes reģionā – 9,2%, Valkas novadā – 6,7% .
Bezdarbnieku skaita sadalījums Valkas novadā pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem:
Valkas pilsētā 145 cilvēki;
Ērģemes pagastā 32 cilvēki;
Kārķu pagastā 22 cilvēki;
Valkas pagastā 66 cilvēki;
Vijciema pagastā 14 cilvēki;
Zvārtavas pagastā 23 cilvēki.
Kopā 302 cilvēki.
Valkas novadā joprojām ir salīdzinoši augsts bezdarba rādītājs un sociālās spriedzes mazināšanai
pašvaldība pielieto dažādus sociāla rakstura pasākumus. 2016. gadā Valkas novads piedalījās
Nodarbinātības valsts aģentūras „Aktīvā nodarbinātības pasākumā “Algoti pagaidu sabiedriskie
darbi”” (APSD). Aktīva pasākuma ietvaros Valkas novadā tika izveidotas 11 darba vietas, kas tika
sadalītas pēc pašvaldības pieprasījuma:






Pilsētas Teritorijas apsaimniekošanas nodaļa – 6 darba vietas;
Ērģemes pagasts – 1 darba vieta;
Kārķu pagasts - 1 darba vieta;
Valkas pagasts – 2 darba vietas;
Zvārtavas pagasts - 1 darba vieta.

Kopā pa pašvaldību 2016. gadā tika nodarbināti 46 bezdarbnieki:






Pilsētas Teritorijas apsaimniekošanas nodaļa – 28 bezdarbnieki;
Ērģemes pagasts – 4 bezdarbnieki;
Kārķu pagasts - 4 bezdarbnieki;
Valkas pagasts – 7 bezdarbnieki;
Zvārtavas pagasts - 3 bezdarbnieki.

Sociāli ekonomiskā situācija 2016. gadā Valkas novadā ir nedaudz uzlabojusies, ko pierāda trūcīgo
personu skaita samazinājums, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kā arī mazāks testēto sociālo pabalstu
saņēmušo personu skaits. 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. 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. Samazinājies
ir pabalsta garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai saņēmēju skaits no 905 personām 2011. gadā, 782
personām 2012. gadā, 535 personām 2013. gadā uz 401 personu 2014. gadā. Savukārt pieaug to cilvēku
skaits, kuriem ir nepieciešams pabalsts veselības aprūpei un aprūpes pakalpojums, vai nu mājās vai
institūcijā.
Sociālie pakalpojumi 2016. gadā kopā tika nodrošināti 200 personām, tajā skaitā 30 bērniem, 7
strādājošajām un 13 nestrādājošajām personām, 84 pensionāriem, 66 cilvēkiem ar invaliditāti.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tika nodrošināti 58 personām.
Valkas novada uzdevumi saimnieciskajam gadam un nākamajiem gadiem.
Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam vīzija ir, ka Valkas novads ir
cilvēkiem radīta labvēlīga, tīra un sakopta, mežiem bagāta vide ar kvalitatīvu infrastruktūru uzņēmējdarbībai
un dzīvošanai Ziemeļvidzemē.
Pašvaldība turpina darbu pie infrastruktūras izbūves un sakārtošanas, lai vide būtu pievilcīga gan
uzņēmējdarbībai, gan cilvēku dzīvošanai. 2016. gadā Valkas novadā pašvaldības ieviestajos Eiropas
Savienības līdzfinansētos projektos ir veikti darbi kopsummā par 915059.93 EUR un saņemtais ES fondu
līdzfinansējums ir 563346.48 EUR.
Attīstības un plānošanas nodaļa 2016. gadā ir uzsākusi darbu pie vairākiem projektiem ES 2014. –
2020. gada programmēšanas perioda ietvaros izsludinātajām projektu atlase kārtām. Ir izstrādāti un iesniegti
4 projekti Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF), 1 projekts Eiropas Sociālā fonda, 6 projekti LEADER,
3 Igaunijas – Latvijas programmā izsludinātās projektu atlases kārtās un tiek strādāts pie 1 Kohēzijas fonda,
2 ERAF, 2 ESF projektu izstrādes.

Jau no 2015. gada visas novada skolas un pirmskolas izglītības iestādes ir iesaistījušās Eiropas
„Skolas piena” programmā. Saskaņā ar šo programmu, Eiropas Savienība izmaksātās subsīdijas un valsts
līdzfinansējums Valkas novada izglītības iestādēm skolēnu nodrošināšanai ar augstvērtīgu pienu un piena
produktiem 2016. gadā ir izlietota 20289.92 EUR ES un valsts budžeta dotācija.
Kā otrie Latvijā Attīstības un plānošanas nodaļa izstrādāja un iesniedza Centrālai finanšu un līgumu
aģentūrai (CFLA), bet pirmie parakstījām līgumu ar CFLA par Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Ielu pārbūve
uzņēmējdarbības attīstībai” ieviešanu, kura ietvaros tika veikta Meža ielas pārbūve, Parka ielas un
Nobrauktuves uz Lugažu dzelzceļa staciju seguma atjaunošana.
Projekta kopējie plānotie izdevumi ir EUR 619747,98, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi ir EUR
608156,93, tai skaitā ERAF līdzfinansējums ir 85 % vai EUR 516933,39, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām
ir 4,5% vai EUR 27367,06. Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu EUR 75447,53.
Valkas novada dome ir uzsākusi Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā
atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju
Valkā” īstenošanu. Projekta mērķis ir Valkas pilsētas degradētās teritorijas atjaunošana, atbilstoši
pašvaldības attīstības programmai, lai veicinātu ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu un
uzņēmējdarbības attīstību, palielinātu privātās investīcijas, sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti
pašvaldībā. Projekta ietvaros 2016. gadā veikta Parka ielas seguma atjaunošana (2.kārta). Vēl projekta
ietvaros 2017. un 2018. gadā tiks veikta jaunas ražošanas ēkas un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība
un teritorijas labiekārtošana degradētajā teritorijā Varoņu ielā 37A, 39A, Valkā. Projekta plānotās kopējās
izmaksas 3 580 950,30 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 3 193 179,35 EUR un neattiecināmās izmaksas
387 770,95. EUR. 2 599 996,15 EUR ir ERAF finansējums, 143 693,07 EUR valsts budžeta dotācija un
Valkas novada domes līdzfinansējums 449 490,13 EUR attiecināmajām izmaksām un 387 770,95. EUR
neattiecināmajām izmaksām.
2016. gada novembrī iesniegts pieteikums par Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotā
klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) izveidi Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā) 2017.gadā. VPCKAC mērķis
ir nodrošināt pašvaldības iedzīvotājiem un uzņēmējiem iespēju pieteikt noteiktus valsts pakalpojumus
vienkopus, kā arī saņemt praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID viedkaršu lasītāju. Reģionālās
nozīmes valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā plānots valsts tiešās pārvaldes iestāžu
klientu apkalpošanas struktūrvienības (piem., Lauku atbalsta dienests, Uzņēmumu reģistrs, Valsts darba
inspekcija, Valsts zemes dienests, Valsts vides dienests, Pārtikas un veterinārais dienests, Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūra) izvietot kopā ar pašvaldības klientu apkalpošanas struktūrvienību, organizējot vienotu
klientu apkalpošanas centru. VPVKAC izveidošanas izmaksas plānotas 71 430 EUR apmērā, t.sk., valsts
budžeta dotācija 50 000 EUR. Valsts budžeta dotācija centra uzturēšanas izmaksām un nodarbināto
atlīdzībai 2017.gadā plānota 4 600 EUR apmērā.
2016.gadā tika izstrādāti divi Ēku energoauditu pārskati un iesniegti projekta ideju koncepti darbības
programmai "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības
integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu
pašvaldību ēkās": „Energoefektivitātes paaugstināšana Valkas novada bērnu jauniešu centra "Mice"
ēkai” un „Energoefektivitātes paaugstināšana Valkas novada administrācijas ēkai”. Projektu mērķis bija
samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības
izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, veicot ieguldījumus Valkas novada domei piederošās ēkās,
atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm. Šajā programmas kārtā projekta idejas
atbalstu neguva, bet tiek izskatītas citas iespējas ēku energoefektivitātes paaugstināšanai.
Ir uzsākts darbs pie darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta
mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projekta par
katlumājas Varoņu ielā 39, Valkā rekonstrukciju.
Uzsākts darbs pie projekta izstrādes valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātam projektu iesniegumu konkursam.
Ir izstrādāti tehniskie projekti pieciem novadā prioritāri pārbūvējamiem grantsceļiem, un izsludināts
iepirkums par būvdarbu veikšana. ELFLA līdzfinansēta projekta "Valkas novada grantsceļu bez cietā
seguma pārbūve" ietvaros plānots 2017. gadā veikt sekojošu ceļu pārbūvi:
1. "Pedele - Ķeizarpurvs" ceļa pārbūve, Valkas pagasts,
2. "Tūži - Stimperi" ceļa pārbūve, Kārķu pagasts,
3. "Arnieki - Meiši" ceļa pārbūve, Valkas pagasts,
4. "Priedītes - Vīciepi" ceļa pārbūve, Kārķu pagasts,
5. "Akmentiņi - Liepkalni" ceļa pārbūve, Vijciema pagasts.
Ar šīs programmas līdzfinansējumu plānots pārbūvēt grants seguma autoceļus, prioritāri, kurus
izmanto vismaz divi lauksaimniecības uzņēmumi visu piecu novada pagastu teritorijās. Kopējais plānotais
finansējums pašvaldības grants ceļu pārbūvei programmēšanas periodā no 2014.-2020. gadam ir 1,07 milj.
EUR (tai skaitā 90% ES finansējums un 10% Valkas novada domes līdzfinansējums).

2016. gadā ir uzsākta tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Rīgas ielu, posmā no pilsētas robežas līdz
Zemgales ielai rekonstrukcija, šī posma pārbūve tika iekļauta Valsts autoceļu pārvaldīšanas, uzturēšanas
un atjaunošanas finansēšanas plānā 2016. – 2018.gadam un tiek finansēta no valsts budžeta programmas
„Valsts autoceļu fonds”. Būvdarbus veic SIA “RERE Vide 1”. Plānotās būvdarbu izmaksas ir EUR 1 796 279
(bez PVN).
Valkas novada dome kā viens no partneriem piedalījās projekta idejas izstrādē “Kultūra, vēsture,
arhitektūra Gaujas un laika lokos”, iesniegšanai ideju priekšatlasei darbības programmas „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 ar ekspozīcijas no
14.gs cīņām līdz cīņām par Latvijas neatkarības atgūšanu (“Baltijas ceļš”u.c.).
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.
Nodaļas speciālisti, sadarbībā ar novada veselības speciālisti Edīti Balodi piedalījās projekta
iesnieguma “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” izstrādē, kurš
tika iesniegts Eiropas Sociālā fonda 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākumam “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei”. 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.
Attīstības un plānošanas nodaļa izstrādā projekta pieteikumu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas novadā”, kas paredzēts iesniegšanai projektu konkursa
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gada atbalsta pasākuma 4.3 “Atbalsts ieguldījumiem
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” projektu iesniegšanas 3. kārtai. Projekta
ietvaros paredzēta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK kods 632881:02,
pik.01/90-16/30 projektēšana, autoruzraudzība un izbūve. Izbūvējamā meliorācijas sistēma atrodas Valkas
pagastā “Ķeizarpurvs - Pedele”. Kopējās plānotās projekta izmaksas ir EUR 87063,00, kur 90% no kopējām
projekta izmaksām jeb EUR 78356,70 līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA),
un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 10% jeb EUR 8706,30.
Gan 2017., gan 2018. gads ir ļoti nozīmīgi gadi Valkas novada attīstībā, jo pašvaldība sāk realizēt
vairāk lielus un nozīmīgus projektus.
Viens no tiem ir “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, kura ietvaros tiks atjaunotas divas ražošanas ēkas
Lauktehnikā, kas perspektīvā novadam dos vairākus desmitus jaunu darba vietu. Vēl viena ražošanas ēka
bijušās ķieģeļceltniecības teritorijā arī izveidos vairāk nekā 10 darba vietu. Kā arī ražošanas ēka Kārķu
pagastā, kas ir ārkārtīgi svarīgi, jo darba vietas laukos ir vairāk nekā vajadzīgas! Šī projekta nosacījumi ir
gana sarežģīti un grūti izpildāmi. No domes darbiniekiem tas prasīs saspringtu darbu.
Valkas – Valgas pilsētas ļoti nozīmīgs centra pārbūves projekts “Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas
centra attīstība”, kuru Valkas novada dome realizē kopā ar Valgas pašvaldību. Šī projekta tehnisko projektu
izstrādā kataloniešu arhitekti. Gan no menedžmenta, gan no pārvaldības viedokļa, šīs trīs dažādas puses
“savilkt” kopā un panākt to, ka rezervētie vairāk nekā 3 miljoni eiro tiek izmantoti maksimāli efektīvi un
rezultātā tiek iegūts fantastisks pilsētas centrs, kas ir draudzīgs pilsētas iedzīvotājiem, uzņēmējiem un
tūristiem.
Autoceļa A3 ceļa posma rekonstrukcijas projekts. Pilnībā tiks rekonstruēts ielas posms no
rotācijas apļa līdz pagriezienam uz Valsts sociālās aprūpes centru Valkas filiāli, kā arī
izbūvēs apgaismotu ietvi. Šis ielas posms reizē ir arī Eiropas nozīmes transporta koridora A3
Rīga-Tartu-Pēterburga posms un bija ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Ieguvē ji būs gan visi
autobraucēji, gan vietējie iedzīvotāji, jo uzlabosies gan drošība, gan nebūs jālauž savas
automašīnas, gan spožāks kļūs pilsētas tēls. Līdz gada beigām šim projektam ir jābūt pabeigtam!
Svarīgi ir “Ūdens un kanalizācijas” projekti (“Ūdenssaimniecības attīstība Valkā, III kārta”), kas
paredz pieslēgt ūdenim un kanalizācijai vairākus rajonus, kas līdz šim nav bijuši pieslēgti.
Aktuāli ir māju siltināšanas projekti, jo apkures izmaksas Valkā ir ļoti augstas. Šobrīd mēs strādājam
ar finanšu institūciju “ALTUM” un pārējām valsts institūcijām, lai mums rastos iespējas un tiktu nosiltinātas
tās mājas, kuras ir vissliktākajā stāvoklī un cilvēku maksātspēja ir ļoti zema.
Ļoti aktuāls un svarīgs ir Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas projekts, kurā tiks ieguldīts vairāk nekā 1
miljons eiro: ģimnāzijas dienesta viesnīcas izveide un būve, ģimnāzijas modernizācija. Šī projekta pozitīvs
iznākums ir svarīgs, lai nākamajās desmitgadēs mēs varētu konkurēt izglītības jomā. Ar Vidzemes
augstskolu tiek strādāts pie tā, lai Valkā atsāktos pilnā laika studijas studentiem, kas vēlas uz vietas saņemt

augstāko izglītību tieši programmēšanas jomā. Tā ir ļoti perspektīva nozare, kura kļūst arvien pieprasītāka
un ir skaidrs, ka cilvēkiem vienmēr būs labi atalgots darbs.
Valkas Sociālā aprūpes nama modernizācijas un paplašināšanas projekts. Diemžēl, arvien vairāk
kļūst vecu vientuļu cilvēku, kuriem nav tuvinieku, bet vajadzīga īpaša aprūpe. Šis vairāk ir uz 2018. gada
attiecināms projekts, kad deinstitucionalizācijas projekta ietvaros cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tiks veidoti
grupu dzīvokļi, dienesta centrs. Deinstitucionalizācija ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz personai,
kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē.
Lauku skolu modernizācija – Ozolu skolas jēgpilna nākotne, skolā mācās ļoti maz skolnieku. Bet
jāsamēro arī pagasta intereses tā, lai bērni varētu mācīties tuvāk savai dzīvesvietai, lai arī pagastā izglītības
saņemšana būtu pieejama.
Ļoti intensīvi tiek strādāts ar investoriem, lai jauniegūto ēku Tālavas ielā 12 palaist ekonomiskajā
apritē. Ir cerība, ka šogad, vēlākais, nākamgad tas notiks. Tas radīs gan jaunas darba vietas, gan nodokļu
ieņēmumus pašvaldības budžetam.
Ārkārtīgi daudz uzdevumu šogad ir Tūrisma informācijas birojam jauno tūrisma produktu izveidē. Ir
jāizmanto situācija, ka uz Valku brauc daudz igauņu un somu tūristu iegādāties lētākas preces. Viņu
uzmanība ir jāpiesaista tā, lai Valka tiktu izvēlēta ne tikai lētākas preces iegādes nolūkos, bet kā tūrisma
maršrutu daļa un tādā veidā attīstīt lokālo ekonomiku.
Ērģemes pilsdrupu projekts, kur ar lielām pūlēm ir izdevies panākt Eiropas Savienības līdzekļu
piešķiršanu. Projekts ir iekļauts specifisko atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras
un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekts “Ērģemes pilsdrupu Ziemeļu torņa
atjaunošana”, bet pilsdrupu restaurācijai un attīstībai Valkas novada dome un biedrība “Ērģemes bruņinieku
pils” cenšas ieguldīt savus līdzekļus un piesaistīt no dažādām programmām, fondiem un ziedotājiem. Šis arī
ir ļoti svarīgs un interesants apskates objekts tūristiem.
Sporta un izglītības jomā svarīgs ir “Basketbola internāta” projekts, kas paredz jau nākamajā mācību
gadā Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā uzņems 10 – 12 jaunus cilvēkus no visas Latvijas. Tas ir pozitīvi gan no
ģimnāzijas interešu viedokļa, gan no pilsētas atpazīstamības veicināšanas, gan tā, ka BK “Valka/Valga”
varēs konkurēt ar citiem klubiem ar mazākiem līdzekļiem.
Šis gads ir ļoti nozīmīgs ar to, ka gan šajā, gan nākamajā gadā esam ieguvuši ļoti lielus līdzekļus no
valsts Latvijas simtgades svinībām. Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes, kā arī tās pieņemtās deklarācijas
“Ārvalstīm un tautām” un rezolūcijas (1917. gada 2. decembrī) simtgadi Valkā sāks svinēt šī gada 28. maijā.
Simtgades jubilejas pasākums sāksies ar to, ka Valgas dzelzceļa stacijā pienāks VAS “Latvijas dzelzceļa”
projekta “Latvijas Ekspresis Simtgadei” vilciens ar aptuveni 300 Latvijas koru dalībniekiem un notiks
bezmaksas pasākums “Latvijas iecerēšana” (pagaidu nosaukums). Pasākuma pamatā būs Kārļa Skalbes
piezīmes “Latvijas iecerēšana”, kurā aprakstīti notikumi 1917. gadā Valkā un mūsu pilsētas nozīme Latvijas
kā valsts izveidē.
Tieši šajos gados lielie un sarežģītie projekti būs ļoti daudz. Bet cilvēku spēja, kapacitāte ir ierobežota,
tādēļ pašvaldības speciālisti būs ļoti noslogoti. Bet viss tiks darīts, lai novads attīstītos un augtu.
Visās jomās šie gadi būs interesanti, svarīgi un uz attīstību virzošies!
Valkas novada pašvaldības 2017.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību
budžetiem”, „Par pašvaldībām”, ”Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2017.gadam” , kā arī
nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, atbilstoši
iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem plānoto līdzekļu ietvaros.
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Valkas novada 2017.gada pamatbudžetā plānoti ieņēmumi EUR 10452956 - tas ir par EUR 443558
vairāk kā iepriekšējā gadā .
Nodokļu ieņēmumi. Viena no lielākajām budžetu ieņēmumu sadaļām ir ieņēmumi no iedzīvotāju
ienākumu nodokļa – 42.5 % no visiem ieņēmumiem, EUR 3988866. Salīdzinot ar 2016.gadā saņemtajiem
līdzekļiem, ir palielinājums par 5.9 % vai EUR 222249 . Ieņēmumi no īpašuma nodokļa plānoti 3.9 % vai EUR
417145. Tas ir par EUR 12681 vairāk , kā iepriekšējā gadā.
Nodokļi par atsevišķiem pakalpojumu veidiem – plānoti ieņēmumi no azartspēļu nodokļa EUR 40000,
tas ir par EUR 2500 vairāk, kā iepriekšējā gadā.
Nenodokļu ieņēmumi kopumā plānoti EUR 68631,- ,tas ir 0.7 % no kopējiem ieņēmumiem
Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas – pašvaldība plāno pārdot īpašumus par EUR 47000.
Valsts nodevas un kancelejas nodevas EUR 8250,-.Naudas sodi un sankcijas EUR 5500,-.
Pārējie nenodokļu ieņēmumi EUR 7881.
Transferti – veidojas no valsts budžeta un pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumiem –nākošā lielākā
ieņēmumu sadaļa – 36.1 % vai EUR 367741. Tie ir lielāki par 10.8 % vai EUR 367741.
Valsts budžeta transferti – valsts finansējums noteiktiem mērķiem EUR 3703034.- (izglītības iestāžu
pedagogu atlīdzība, speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Pumpuriņš” finansējums, izlīdzināšanas
fonds). Tie ir lielāki par 12.3 % vai EUR 405741, jo lielāku finansējumu saņemsim no izlīdzināšanas fonda
un valsts finansējumu pedagogu darba atlīdzībai.
Pašvaldību budžeta transferti – 0.7 %, EUR 75402 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” no citām pašvaldībām.
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – 27% no kopējiem ieņēmumiem EUR 2159878. Plānoti
ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un komunālajiem pakalpojumiem (ūdeni,
kanalizāciju, siltumu). Salīdzinot ar 2016 .gadu, plānots samazinājums par 7.9 % vai EUR 171563.-..
Finansēšana
2017.gadā pašvaldībai valsts kasē veicama aizņēmumu atmaksa EUR 851454.-.
Pamatbudžeta izdevumi, bez aizdevumu atmaksas
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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 2017.gada pamatbudžeta izdevumi plānoti EUR 11404317.-.Salīdzinot ar
2016.gada sākumā plānotajiem izdevumiem, plānots palielinājums par 16.5 % vai EUR 1612587.-.
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 9.5 % no kopējiem izdevumiem – EUR 1083848.-, tas
sastāda EUR 116.59 uz vienu iedzīvotāju. Iepriekšējo un kārtējā gadā saņemto aizņēmumu procentu
nomaksai 2016.gadā plānots izlietot 0.5 % vai EUR 55000, tas ir par EUR 20000 mazāk , kā 2016.gadā.
Sabiedriskā kārtība un drošība –turpmāk tiks uzskaitīti izdevumi pašvaldības policijai EUR 33369.-.
Ekonomiskā darbība – budžeta finansējums ekonomiskajai darbībai 2017.gadā plānots 19.3 % no
kopējā budžeta vai EUR 2204785. Finansējums paredzēts ekonomiskās darbības struktūrvienību
uzturēšanai (Būvvalde, Attīstības nodaļa, novada autotransports) un projektu realizācijai ,palielinājums pret
2016.gadu EUR 1752356.-,jo realizējamo projektu apjoms 2017.gada pieaugs. Lielākais finansējums
paredzēts projektam “Autoceļa A3 tranzīta maršruta rekonstrukcija Valkas pilsētā” – EUR 1685928.-.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 2017.gadā plānots izlietot 20.5 % no kopējā
budžeta vai EUR 2339111, tas ir par 13.28 % vai EUR 358257 mazāk kā 2016.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 20655, līdzekļi paredzēti feldšerpunktu
uzturēšanai.
Atpūta, kultūra un reliģija – 2017.gada budžetā plānoti līdzekļi 11.9 % apmērā no kopējā budžeta vai
EUR 1358871.-.Valkas novada dome finansē visas novada kultūras iestādes: kultūras namus, tautas namus,
bibliotēkas, muzeju, sporta iestādes un sporta pasākumus. Finansējuma pieaugums par 13.9% vai EUR
165692.- saistīs ar Latvijas simtgades kultūras pasākumiem.
Izglītība – izglītības funkcijas finansēšanai 2017.gadā plānoti 29.5 % vai EUR 3367013.-. Salīdzinot ar
2016.gada budžetu, plānots pieaugums par 2.6 % vai EUR 85733.-. 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 – 2017.gadā plānots finansējums 8.3 % vai EUR 941665.-. Sociālās aizsardzības
izdevumi ietver sociālo iestāžu (Sociālās aprūpes nams, nakts patversme, Valkas novada ģimenes atbalsta
centrs „Saulīte” , sociālais dienests, bāriņtiesa) uzturēšanas izdevumus un līdzekļus sociālai palīdzībai
trūcīgajiem novada iedzīvotājiem. Salīdzinot ar 2016.gada budžetu, plānots palielinājums par 2.4 % vai EUR
21812.- .
Pamatbudžeta izdevumi, atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, ar aizdevumu atmaksu
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Būtisku daļu no 2017.gada plānotā budžeta veido atlīdzības (atalgojums, darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksas) izdevumi – 50.6 % vai EUR 5768161.-,tas ir par 5.6 % vai EUR 325999 vairāk
kā 2016.gadā.Pieaugums saistīts ar minimālās algas pieaugumu , algas pieaugumu pedagogiem un
pārējiem darbiniekiem . Budžeta līdzekļi preču un pakalpojumu apmaksai plānoti 28.8 % apmērā no kopējā
budžeta vai EUR 3286355.- , tas ir par 1.2 % vai EUR 38899.- mazāk , kā 2016.gadā . Tie ir Valkas novada
visu iestāžu uzturēšanas izdevumi (komandējumiem, remontiem, apkurei, elektroenerģijai, sakariem,
precēm). Pamatkapitāla veidošanai plānoti 16.2 % vai EUR 1853769.-.Salīdzinot ar 2016.gadu,finansējums
pieaudzis 3.8 reizes .Lielākais ieguldījums A3 ceļa renovācijā .Aizdevumu procentu atmaksa no kopējā
budžeta veido 0.1 % vai EUR 15000, salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājums EUR 30000.-.
Finansējums sociāliem pabalstiem plānots 2.8 % vai EUR 316401.-.Transferti plānoti 0.9 % no kopējā
budžeta – EUR 98000.
Pielikumā : aizņēmumi un galvojumi 2017.gadā un 2017.-2019.gadā
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Pielikums
pie Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra
saistošiem noteikumiem Nr.1

Valkas novada domes aizņēmumi un galvojumi 2017.gadā un 2018.- 2020.gadā

Aizdevējs

Mērķis

Līguma
noslēgšanas
datums

1
Aizņēmum
i

2

3

Valsts
kase

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

Valsts
kase
Valsts
kase

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

Valkas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādes Pasaciņa
infrastruktūras attīstība P-36/2009
Ugunsdrošības signalizācijas
uzstādīšanai Valkas pamatskolā,
Valkas pilsētas PII "Pasaciņa" un
Valkas pilsētas domē P-84/2008
Vijciema pašvaldības ēku
remontdarbiem P-46/2004
Vijciema pašvaldības iestāžu
remontdarbiem un labiekārtošanai
P-405/2008
Kārķu pagasts Kokogļu ceha
celtniecībai p-135/1997
ELFLA projektu "Kārķu pagasta
sporta zāles būvniecība "
īstenošanai P-230/2009
Valkas pilsētas kultūras nama
renovācija" 2 un 3 kārta P231/2009
ERAF projekta "Dabas zinātņu
kabinetu labiekārtošana Valkas
ģimnāzija" īstenošanai P264/2009
SIA “Vidzemes slimnīca”
pamatkapitāla palielināšanai P375/2009
Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta projekta
""Valkas un Valgas kopējas
mākslas vides attīstība"
īstenošanai. P-357/2009
Valkas pilsētas infrastruktūras
sakārtošanai P-10/2004
Valkas pilsētas iestāžu materiālās
bāzes uzlabošanai un projektu
finansēšanai P-48/2005
Valkas pilsētas iestāžu materiālas
bāzes uzlabošanai P-138/2005
Lietotas ziemas dienesta
automašīnas iegāde P-252/2005
PHARE projekta "Pārrobežu
infrastruktūras attīstība ValkaValga" īstenošanai P-251/2005
Valkas pilsētas 1 kārtas 1 daļas
siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcija
Projektu finansēšanai un iestāžu
materiālas bāzes uzlabojumiem P18/2006
Projektu finansēšanai un iestāžu
materiālas bāzes uzlabojumiem P123/2006
Valkas pilsētas Rīgas ielas asfalta
seguma nomaiņai P-246/2008

2017.gads
EUR

2018.gads
EUR

2019.gads
EUR

5

6

7

2020.gads
EUR

28.04.2009

9912

9876

9839

07.05.2008

2660

2645

2630

2614

21.04.2004

3233

3213

3194

3175

25.11.2008

4294

4270

4246

4221

20.12.1997

8740

8686

8633

6847

02.10.2009

8123

8094

8066

8037

03.10.2009

29383

29280

29177

29074

22.10.2009

3212

3176

3139

02.12.2009

5209

5179

5148

5118

02.12.2009

11588

11548

11507

11467

19.02.2004

26866

26230

25594

24958

09.04.2005

29821

29642

29462

29283

11.08.2005

1227

1219

1212

1205

21.12.2005

2880

2863

2846

2828

21.12.2005

1741

1731

1720

1710

13.10.2001

0

0

0

17.02.2006

35598

35385

35172

34959

31.05.2006

2786

2769

2753

2736

31.05.2006

14674

14589

14504

14419

Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase

ERAF projektu "e-Vidzeme"
īstenošanai P-75/2007
Ausekļa ielas trotuāra seguma
remonts Valkas pilsēta P-76/2007
Valkas pilsētas domes sociālās
aprūpes nama renovācija P77/2007
ERAF projekta "Valkas pilsētas
atkritumu izgāztuves rekultivācija"
P-55/2008
ERAF projekta "Rīgas ielas un
Vienības gatves krustojuma
rekonstrukcija Valka" īstenošanai
P-85/2008
Kohēzijas fonda projekta
"Ūdenssaimniecības attīstība
Austrumlatvijas upju baseinos"
īstenošanai P-86/2008
ERAF projekta "Dalītās atkritumu
vākšanas un kompostēšanas
sistēmas izveide un ieviešana
Valkā" īstenošanai P-87/2008
Valkas pilsētas starptautiskā
studiju centra izveide P-83/2008
ERAF līdzfinansētā IgaunijasLatvijas programmas projekta
"Valgas Valkas pilsētu
atraktivitātes uzlabošana" P1/2009
ēkas "Valžkalni" pagrabstāva
remontam (konferenču zāle) un
dziļurbuma izbūve P-296/2008
Finanšu stabilizācijas aizdevums
FS-4/2001
Kārķu Tautas nama vienkāršotajai
rekonstrukcijai FS-7/2008
Turnas tautas nama teritorijas
labiekārtošana P-27/2010
ELFLA projektu ''Valkas novada
infrastruktūras objektu kvalitātes
uzlabošana" īstenošanai. P178/2010
ERAF projekta "Valkas pilsētas PII
"Pasaciņa" telpu renovācija. P239/2010
Valkas kultūras nama renovācija
īstenošanas pabeigšanai (4.kārtas
īstenošanai) P-291/2010
ERAF projekts "Tranzīta maršruta
ielu rekonstrukcija Valkas pilsēta"
īstenošanai. P-194/2010
Aizņēmums P-210/2011 Valkas
pagasta Lugažu ciema
Ūdenssaimniecības attīstība
Aizņēmums P-209/2011 Valkas
pagasta Sēļu ciema
Ūdenssaimniecības attīstība
Aizņēmums A2/1/11/803 P493/2011 Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Kārķu
ciema
Aizņēmums A2/1/11/803 P494/2011 Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Valkā,2
kārta.
KPFI projekta "Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana
Valkas pilsētas publiskā
apgaismojuma infrastruktūrā P28/2012

Valsts
kase

Valkas mākslas skola, kā kopīga
pārrobežu kultūrizglītības centra

Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

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

Valsts
kase

Valsts
kase

03.05.2007

6233

6195

6156

03.05.2007

2936

2919

2902

2884

02.06.2007

11466

11400

11333

11266

04.04.2008

19819

19705

19590

19476

08.05.2008

7697

7654

7610

7566

08.05.2008

22383

22253

22124

21995

08.05.2008

16882

16784

16687

16589

08.05.2008

3274

3255

3236

3217

27.02.2009

17753

17652

17565

17448

27.08.2008

12520

12447

12374

12301

02.02.2002

2930

2912

2895

5011

10.10.2008

4357

4331

4304

4276

27.02.2010

3371

3359

3347

3335

22.06.2010

16380

16322

16264

16205

03.08.2010

3966

3932

3916

0

20.08.2010

6257

6233

6209

6186

03.07.2010

28227

28115

28003

27890

06.07.2011

11756

11708

11659

11611

06.07.2011

9508

9470

9431

9392

20.12.2011

16414

16327

16240

16152

21.12.2011

124866

124304

123659

123015

21.03.2012

6677

6639

6600

6560

08.06.2012

3401

3380

3360

0

attīstība. P-140/2012,
A2/1/12/223
Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā
uzņēmējdarbības veicināšanai
P-420/2012, A2/1/12/629
Pašvaldības prioritāra investīciju
projekta "Vijciema kultūras nama,
Vijciema pagasta mājas un
aprīkojuma atjaunošana "
īstenošanai P-136/2013,
A2/1/13/215
Projekta "Ūdenssaimniecības
attīstība Valkas novada Lugažu
ciemā,2.kārta" īstenošanas
pabeigšanai P137/2013,A2/1/13/215
Projekta "Ūdenssaimniecības
attīstība Valkā, 2.kārta"
īstenošanai P-191/2013
Projekta "Vijciema kultūras nama,
Vijciema pagasta mājas un
aprīkojuma atjaunošana "
īstenošanai P-263/2013
KPFI projekta "Publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūras
rekonstrukcija Valkas novadā"
īstenošanai P-320/2013
KPFI projekta "Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai J.Cimzes
Valkas mūzikas skolā" īstenošanai
P-1/2014

25.10.2012

12565

12508

12456

12396

23.05.2013

7815

7772

7731

7684

23.05.2013

2772

2756

2741

2725

20.06.2013

28378

28263

28155

28033

03.08.2013

7171

7144

7119

7090

29.08.2013

3375

3360

3345

3329

24.01.2014

8475

8428

8383

8333

12.05.2014

2524

2510

2496

2482

21.05.2014

741

741

741

6697

Valsts
kase

Projekta "Bērnu rotaļu laukuma
ierīkošana Valkas pilsētā"
īstenošanai P-141/2014
Projekta "Ūdenssaimniecības
attīstība Valkas novada Ērģemes
pagasta Ērģemes ciemā"
īstenošanai P-179/2014
Projekta "Ūdenssaimniecības
attīstība Valkas novada Kārķu
pagasta Kārķu ciemā, 2.kārta"
īstenošanai P-180/2014

21.05.2014

274

274

274

2482

Valsts
kase

Pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā
transporta iegādei P-181/2014

21.05.2014

39040

38802

38564

38327

Valsts
kase

Valkas novada izglītības iestāžu
infrastruktūras un materiālās
bāzes uzlabošanai P-184/2014

21.05.2014

22493

22367

22240

22113

17.06.2014

2513

2563

2549

2535

16.07.2014

4118

4096

4073

4050

16.07.2014

10388

10330

10272

10214

30.07.2014

493

2224

2215

2207

11.09.2014

3231

3231

3231

3231

11.09.2014

4868

4851

4835

4818

22.10.2014

6273

6247

6221

6195

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Sadzīves atkritumu izgāztuves
Celīši rekultivācija Valkas novada
Vijciema pagastā P-225/2014
Valkas novada prioritāro
investīciju projektu īstenošana p308/2014
Valkas novada izglītības iestāžu
infrastruktūras un materiālās
bāzes uzlabošanai P-309/2014
Ceļa seguma periodiskā
uzturēšana Kronvalda un Tālavas
ielās P-334/2004
Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Valkas
pamatskolā P-414/2014

Valsts
kase
Valsts
kase

Prioritāru investīciju projektu
īstenošanai P-413/2014
Gājēju ietves renovācija Rīgas un
Ausekļa ielās P-310/2014

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase

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

Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase
Valsts
kase
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 īstenošanatelts iegāde
Investīcijas Valkas novada
izglītības iestāžu infrastruktūras
un materiālās bāzes uzlabošanai
Investīcijas Valkas novada
izglītības iestāžu infrastruktūras
un materiālās bāzes uzlabošanaidatortehnika
Investīcijas Valkas novada
izglītības iestāžu infrastruktūras
un materiālās bāzes uzlabošanaiBērnu jaunatnes sporta skolas
sporta zāle
Investīcijas Valkas novada ceļu
atjaunošanā
Valkas novada autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamo
transportlīdzekļu iegādei
Valkas novada prioritāro
investīciju projektu īstenošana
Pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā
transporta iegādei A2/1/16/14
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 P90/2016
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 P91/2016
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

20.01.2015

1626

1626

1626

17.02.2015

3467

3451

3434

3418

17.03.2015

10138

10113

10068

10010

20.05.2015

11994

11949

11935

5956

20.05.2015

3328

4387

4377

4366

20.05.2015

2278

2272

2267

2139

19.05.2015

13393

17440

17381

17323

19.06.2015

2495

2486

2477

1235

22.07.2015

2370

4512

4497

4482

22.07.2015

4735

8965

8939

8913

22.07.2015

14763

14711

14660

14609

22.07.2015

2188

4230

4216

4202

27.01.2016

7085

7072

7047

7022

27.01.2016

36147

36041

35914

35787

02.06.2016

34

1227

1661

1657

02.06.2016

349

5952

7894

7875

02.06.2016

11331

11327

11298

11270

02.06.2016

8023

10649

10623

10596

nodaļai") īstenošanai,
A2/1/16/167,P-93/2016

Valsts
kase

Valkas novada prioritāro
investīciju projektu ("Siltumtrases
Rīgas iela 25 projektēšana un
būvniecība" un "Valkas
novadpētniecības muzeja
ekspozīcijas zāles remonts")
īstenošana A2/1/16/168,P94/2016
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
Projekta "Valkas novada ceļu, ielu
atjaunošana- Viestura ielas
pārbūve Valkas pilsētā"
īstenošanai, 2/1/16/437,P314/2016
ERAF projekta
(Nr.3.3.1.0/16/1/002)"Ielu pārbūve
uzņēmējdarbības attīstībai Valkas
novadā" īstenošanai
A2/1/16/487,P-356/2016
Prioritārā investīciju projekta
"Parka ielas (posmā no Meža
ielas līdz Varoņu ielai Valkā)
atjaunošana" īstenošanai
A2/1/16/488, P-357/2016
Projekta "Valkas novada ceļu, ielu
atjaunošanai Parka ielā (posmā
no Meža ielas līdz Varoņu ielai,
Valkā)" īstenošanai,
A2/1/16/496,P-364/2016

KOPĀ:

x

Valsts
kase

Valsts
kase
Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

1

2

02.06.2016

163

2755

3697

3688

26.07.2016

291

3427

6668

6652

30.08.2016

140

8743

17331

17288

30.09.2016

118

1390

2704

2698

18.10.2016

680

3924

13936

13903

30.11.2016

361

2301

8263

8243

30.11.2016

85

1121

4222

4212

30.11.2016

256

1460

5316

5303

x

866365

909689

944398

912814

3

0

Galvojumi
Parex
banka

Studiju kredīts

07.11.2006

0

0

Swedbank

Studiju kredīts

30.11.2009

1111

1111

1112

0

Swedbank

Studiju kredīts

26.11.2009

1814

1814

1814

0

Swedbank

Studiju kredīts

25.11.2009

532

532

532

SEB banka

Studiju kredīts

30.11.2010

228

228

228

228

SEB banka

Studiju kredīts

25.09.2012

170

170

170

170

SEB banka

Studējošā kredīts

25.09.2013

450

450

450

450

SEB banka

Studiju kredīts

09.10.2012

237

237

237

237

SEB banka
Valsts
kase

Studiju kredīts

14.04.2015

SIA Vidzemes slimnīca

06.11.2013

17550

17379

17207

17025

SEB banka

SIA Valkas namsaimnieks

13.12.2012

44463

43669

42874

42080

KOPĀ:
Kopā
saistības

x

x

66555

65590

64624

60190

932920

975279

1009022

973004

0

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

Valkas novada domes priekšsēdētājs

10,50

10,97

11,35

8886692

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

10,95

LATVIJAS REPUBLIKA

VALKAS

NOVADA

DOME

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134 A/S „SEB BANKA” Smiltenes filiāle kods UNLALV2X
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493, E-mail: novads@valka.lv;

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2017.gada 26.janvārī

Nr.2
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 7.§)

“Valkas novada domes 2017.gada speciālais budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punktu un 46.pantu
un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
16.pantu

1. Apstiprināt 2017.gada Valkas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
(pielikumā).
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra
Saistošajiem noteikumiem Nr.2

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

LATVIJAS REPUBLIKA

VALKAS

NOVADA

DOME

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134 A/S „SEB BANKA” Smiltenes filiāle kods UNLALV2X
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493, E-mail: novads@valka.lv;

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2017.gada 26.janvārī

Nr.3
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 8.§)

“Valkas novada domes 2017.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punktu un 46.pantu
un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
16.pantu

Apstiprināt 2017.gada Valkas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un
izdevumu tāmi (pielikumā).
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.3

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.3

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 8.§)
Valkas novada domes ziedojumu līdzekļu atlikuma
uz 1.01.2017. sadalījums pa struktūrvienībām un mērķiem

Nr.
p.k.

Iestādes nosaukums

2.

Tūrisma informācijas birojs
Zvārtavas pagasta komunālā
saimniecība

3.

Valkas pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļa

4.

Valkas novada sporta pasākumi

5.

Ērģemes bibliotēka

6.

Kārķu bibliotēka

7.

Lugažu bibliotēka

8.

1.

Mērķis
Šūpoļu izgatavošana

Summa
EUR
15956,00

Aumeistaru kapu labiekārtošana

437,31

Dzīvnieku patversmes uzturēšanas izdevumiem

300,62

Basketbola klubam Valka - Valga

1999,72

Atbalsts jauniešu sporta attīstībai

1000,00

Skrējiena "Neiespējamā misija" izdevumiem

198,12

Bibliotēkas krājumu papildināšanai

15,71

Bibliotēkas krājumu papildināšanai

9,13

Bibliotēkas krājumu papildināšanai

1,65

Vijciema bibliotēka

Bibliotēkas krājumu papildināšanai

12,46

9.

Valkas novada Centrālā bibliotēka

Bibliotēkas krājumu papildināšanai

15,39

10.

Valkas novadpētniecības muzejs

Teritorijas labiekārtošana
Bērnu atrakcijām

100,68
57,34

Sieviešu korim “Ziemeļstīga”

194,79

Cirka pulciņa inventāra iegādei

157,71

Valkas teātra rekvizītu iegādei
Bērnu ziemassvētku pasākumu organizēšanai

228,08
80,99

11.

Valkas kultūras nams

Deju kopai Sudmaliņas

12.

Kultūras pasākumu organizēšanai

199,82

Mierkalna tautas nams

Tautas nama labiekārtošanai
Riharda Āboliņa veselības uzlabošanai

22,05

Vijciema pagasta tautas nams

Amatierteātra "Čiekurs" rekvizītiem

13.

Ērģemes pilsdrupu atjaunošanai
Pārējie kultūras pasākumi
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
Kārķu pamatskola
Vijciema pamatskola
Ozolu pamatskola
Bērnu jaunatnes sporta skola

jauniešu aktivitātēm
Latvijai - 100 pasākumiem
Sporta inventāra iegādei
mācību vides sakārtošanai
rotaļu iegādei
Skolēnu zināšanu padziļināšanai
Futbola klubam transporta izdevumiem
uzturēšanas izdevumiem

Sociālajam aprūpes namam
20.
21.

4,15

Ģimenes atbalsta centram Saulīte

Ergonomiskās gultas iegādei
Bērnu uzturēšanas izdevumiem

Kopā

164,45
90,61
7115,13
771,92
19,00
814,70
8,57
4,25
5,69
140,00
50,00
204,64
250,00
30630,68

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
V.A.Krauklis

LATVIJAS REPUBLIKA

VALKAS

NOVADA

DOME

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134 A/S „SEB BANKA” Smiltenes filiāle kods UNLALV2X
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2017.gada 26.janvārī

Nr.4
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 10.§)

Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
“Valkas novada domes 2016.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punktu un 46.pantu
un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
16.pantu

Apstiprināt 2016.gada Valkas novada domes ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un
izdevumu tāmes grozījumus (pielikumā).
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Pielikums
Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.4

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

