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Nr.1

Sēde sasaukta 2020.gada 20.janvārī plkst.15:30.
Sēdi atklāj 2020.gada 20.janvārī plkst. 15:30.
Tiek veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Protokolē – Valkas novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas juriste Līga Čukure.
Piedalās deputāti:
Vents Armands KRAUKLIS, Unda OZOLIŅA, Agris SIMULIS, Agris KRASTIŅŠ,
Andris DAINIS, Vilmārs VESINGI, Viesturs ZARIŅŠ, Kristaps SULA, Sandra PILSKALNE, Aivars GAILIS,
Dace BAŠĶE.
Nepiedalās deputāti:
Maruta STABULNIECE - aizņemta pamatdarbā;
Jānis ANŽE - aizņemts pamatdarbā;
Evija MIŠKA - aizņemta pamatdarbā;
Aivars SJADEME – aizņemts pamatdarbā.
Valkas novada domes administrācijas un iestāžu darbinieki:
Vilnis Vilguts – Vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators
Aleksandrs Golubovs – Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs
Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Vita Boša - Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece
Viktors Kaņepe - Finanšu analītiķis
Ivo Leitis – Sabiedrisko attiecību speciālists
Ainārs Zābers - Izpilddirektors
Ligita Sīmane – Valkas pagasta pārvaldes vadītāja
Valdis Šaicāns – Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs
Pēteris Pētersons – Ērģemes un Kārķu pagastu pārvalžu vadītājs
Uzaicināti: nav.
Domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atklāj ārkārtas domes sēdi un iepazīstina ar Valkas
novada domes 2020.gada 20.janvāra domes ārkārtas sēdes DARBA KĀRTĪBU:
1. Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana.
2. Valkas novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmes 2020.gada savstarpējiem norēķiniem.
3. Par nevalstiskajām organizācijām un biedrībām piešķirtajiem finanšu līdzekļiem no Valkas novada
pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta.
4. Par saņemto ziedojumu mērķa maiņu.
5. Par īstermiņa aizņēmuma ņemšanu.
6. Par saistošo noteikumu Nr._ „Valkas novada domes budžets 2020.gadam” apstiprināšanu.
7. Par veselības apdrošināšanu Valkas novada pašvaldībā.
8. Par Valkas novada pašvaldības korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāna 2020.2021. gadam apstiprināšanu.
9. Par konceptuālu atbalstu operatīvā līzinga līguma slēgšanai (nomai).
10. Valkas novada domes deputātes Evijas Miškas iesnieguma par deputāta pilnvaru nolikšanu izskatīšana.

11. Valkas novada domes priekšsēdētāja 2020.gada 2.janvāra rīkojuma Nr. 5.1/20/3 “Par darba attiecību
pārtraukšanu ar Gunti Bašķi” apstiprināšana.
12. Valkas novada domes priekšsēdētāja 2020.gada 7.janvāra rīkojuma Nr.4-v “Par parakstu vākšanas
vietas noteikšanu” apstiprināšana.
13. Valkas novada domes priekšsēdētāja 2020.gada 8.janvāra rīkojuma Nr.5.1/20/6 “Par darba tiesisko
attiecību izbeigšanu ar Māri Žigatu” apstiprināšana.
1.§.
Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana
____________________________________________________________________
(I.Grandava, V.A.Krauklis)
Domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis un domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālo lietu
jautājumos V.Zariņš lēmuma projekta 1.pielikuma apspriešanā un balsošanā nepiedalās. Domes deputāts
A.Dainis lēmuma projekta 21.pielikuma apspriešanā un balsošanā nepiedalās. Domes deputāte U.Ozoliņa
lēmuma projekta 30.pielikuma apspriešanā un balsošanā nepiedalās. Domes deputāte S.Pilskalne
lēmuma projekta 41.pielikuma apspriešanā un balsošanā nepiedalās.
Sastādot Valkas novada pašvaldības budžetu, pārrunās ar pašvaldības iestāžu vadītājiem tika izstrādāti
priekšlikumi izmaiņām amatu sarakstos. Izmaiņas sagatavotas, izvērtējot darbinieku darba apjomu un
pašvaldības budžeta iespējas. Gadījumos, kad apstiprinātajā amatu sarakstā atšķirībā no iepriekš spēkā
esošā amatu saraksta kāds no amatiem netiek iekļauts, uzskatāms, ka minētais amats ir likvidēts.
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 2020.gada 13.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 1.§.) un vadoties no
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: Par lēmumu bez pielikumiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S. Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS
– nav. Lai novērstu iespējamo interešu konfliktu, deputāti par atsevišķiem lēmuma pielikumiem balso
atsevišķi: par lēmuma 1.pielikumu: V.A.Krauklis un V. Zariņš lēmuma projekta pielikuma apspriešanā un
balsošanā nepiedalās: PAR – 9 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, V.Vesingi, K.Sula,
S.Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav; par lēmuma 2.-20.pielikumu: PAR – 11
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S. Pilskalne,
A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav; par lēmuma 21.pielikumu: A.Dainis lēmuma projekta
pielikuma apspriešanā un balsošanā nepiedalās: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav; par
lēmuma 22.-29.pielikumu: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S. Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav; par lēmuma
30.pielikumu: U.Ozoliņa lēmuma projekta pielikuma apspriešanā un balsošanā nepiedalās: PAR – 10
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S. Pilskalne, A.Gailis,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav; par lēmuma 31.-40.pielikumu: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S. Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe),
PRET - nav, ATTURAS – nav; par lēmuma 41.pielikumu: S.Pilskalne lēmuma projekta pielikuma
apspriešanā un balsošanā nepiedalās: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav; par lēmuma 42.62.pielikumu: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, V.Vesingi,
V.Zariņš, K.Sula, S. Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt Valkas novada domes administrācijas un iestāžu darbinieku amatu sarakstus un darba algu
likmes pēc pievienotā saraksta (pielikumā).
2. Uzdot Valkas novada pašvaldības iestāžu vadītājiem nepieciešamības gadījumā veikt darbinieku darba
līgumos grozījumus vai izbeigt darba tiesiskās attiecības.
3. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Valkas novada domes 2019.gada
14.februāra lēmums „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu
apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 1.§).
4. Iestāžu vadītājiem, līdz 2020.gada 31.janvārim iesniegt Grāmatvedības un finanšu nodaļā apstiprinātus
amatu sarakstus ar darbinieku vārdiem un uzvārdiem.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.februārī.

1.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Domes vadītāju
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata vietu
skaits

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī

1.

Priekšsēdētājs

1

1800.00

2.

Priekšsēdētāja vietnieks

1

1500.00
2.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Administrācijas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme
par pilnu
slodzi
EUR mēnesī

1.

Izpilddirektors

1

1525.00

2.

Izpilddirektora vietnieks – pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļas vadītājs

1

1385.00

3.

Izpilddirektora palīgs

1

750.00

4.

Darba un civilās aizsardzības vecākais
speciālists

1

835.00

5.

Būvinženieris

1

950.00

6.

Datorsistēmu un datortīklu administrators

1

850.00

7.

Vecākais datorsistēmu un datortīklu
administrators

1

880.00

8.

Kooperācijas speciālists

0.2

750.00

9.

Sabiedrības veselības organizators

0.6

830.00

10.

Administratīvās komisijas sekretārs

0.4

846.00

11.

Dzīvokļu komisijas sekretārs

0.4

846.00

12.

Iekšējās kontroles galvenais speciālists

1

980.00

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu EUR

230.00

3.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Priekšsēdētāja sekretariāta
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amata
vietu
skaits

Amats

Algas likme
par pilnu
slodzi
EUR mēnesī

1.

Vadītājs

1

1050.00

2.

Sekretārs

1

760.00

3.

Sabiedrisko attiecību speciālists

1

830.00

4.

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu speciālists

1

830.00

Piemaksa
par papildus
pienākumu
veikšanu
EUR

40.00

4.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Administratīvi juridiskās nodaļas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amata vietu
skaits

Amats

Algas likme par pilnu
slodzi
EUR mēnesī

1.

Vadītājs

1

1215.00

2.

Jurists – iepirkumu speciālists

1

1000.00

3.

Vecākais iepirkumu speciālists

1

1000.00

4.

Jurists

1

1000.00

5.

Jurista palīgs

1

870.00

6.

Arhivārs

1

750.00

5.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Attīstības un plānošanas nodaļas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata vietu
skaits

Algas likme par
pilnu slodzi

Piemaksa par
papildus

EUR mēnesī
1.

Vadītājs

1

1215.00

2.

Attīstības un projektu daļas vadītājs

1

950.00

1

1000.00

1

850.00

Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja vietnieks - Teritorijas
plānošanas daļas vadītājs
Nekustāmā īpašuma nodokļu
administrators

3.
4.
5.

Teritorijas plānotājs

2

850.00

6.

Projektu vadītājs

1

900.00

7.

Projektu vadītājs

1

900.00

pienākumu
veikšanu EUR

185.00

Spriņģu
vadītāja
132.77

6.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Personāla nodaļas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata vietu
skaits

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī

1.

Vadītājs

1

1050.00

2.

Personāla speciālists – nodaļas
vadītājas vietnieks

1

870.00

3.

Personāla speciālists

1.6

850.00

7.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

1.

Vadītājs

2.

Klientu apkalpošanas speciālists - lietvedis

Amata vietu
skaits

Algas likme par pilnu
slodzi
EUR mēnesī

0.4

900.00

1

610.00

8.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Grāmatvedības un finanšu nodaļas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata vietu
skaits

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī

1.

Vadītājs

1

1400.00

2.

Vadītāja vietnieks

1

1200.00

3.

Vecākais grāmatvedis

1

930.00

4.

Finanšu analītiķis

1

920.00

5.

Grāmatvedis - kasieris

1

850.00

6.

Darba algu grāmatvedis

2

865.00

7.

Grāmatvedis

4

850.00

8.

Projektu grāmatvedis

1

850.00
9.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Tūrisma informācijas biroja darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amata vietu
skaits

Amats

Algas likme par
pilnu slodzi
EUR mēnesī

1.

Vadītājs

1

860.00

2.

Tūrisma speciālists - vadītāja vietnieks

1

715.00

3.

Tūrisma speciālists (5 mēneši)

1

715.00

4.

Kooperācijas un lauku tūrisma speciālists

0.75

750.00

10.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Dzimtsarakstu nodaļas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata vietu
skaits

Algas likme par
pilnu slodzi
EUR mēnesī

Piemaksa par
papildus darba
veikšanu

EUR
1.

Vadītājs

1

1050.00

60

2.

Vadītāja vietnieks

1

870.00

20

3.

Mūziķis

1

4.

Administrators

1

15.00 EUR/VIENA
CEREMONIJA
7.50 EUR/VIENA
CEREMONIJA
11.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Bāriņtiesas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata vietu
skaits

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī

1.

Priekšsēdētājs

1

1050.00

2.

Priekšsēdētāja vietnieks

1

980.00

3.

Sekretārs

1

830.00

4.

Bāriņtiesas loceklis

2

940.00

12.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Būvvaldes darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu skaits

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī

1.

Vadītājs – būvinspektors

1

1140.00

2.

Arhitekts

1

930.00

3.

Būvinspektora palīgs

1

800.00

13.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Saimnieciskās daļas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata vietu
skaits

Algas likme par
pilnu slodzi

Iespējamais
maksimālais
darba algas

EUR mēnesī/
stundas tarifa
likme (EUR/h)
1.

Saimniecības pārzinis

2.

Apkopējs

3.

koeficients/
piemaksa %

1

695.00

5.3

430.00

Vecākais remontstrādnieks

1

500

2.1

4.

Remontstrādnieks

2

500

1.8

5.

Automašīnas vadītājs

0.6

645.00

10%

6.

Automašīnas vadītājs-kurjers

2

4.25 EUR/h

10%

Automašīnas
vadīšana 4.25 EUR/h

10%

7.

Automašīnas vadītājs-kurjers

1

Autobusa vadīšana
4.77 EUR/h

14.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme
par pilnu
slodzi
EUR mēnesī/
stundas tarifa
likme (EUR/h)

1.

Vadītāja vietnieks

1

1000.00

2.

Darbu vadītājs

1

800.00

3.

Traktora - automašīnas
vadītājs

7

560.00

4.

Ekskavatora vadītājs

2

5.

Veterinārārsta palīgs

1.4

6.

Sezonas strādnieks
zaļumsaimniecībā (7 mēneši)

1

7.

Kapsētas pārzinis

1

8.

Kapsētas pārzinis

1

9.

Strādnieks

13

10.

Strādnieks

1

11.

Strādnieks

1

12.

Apkopējs

0.75

560.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00
430.00

Iespējamais
maksimālais
darba algas
koeficients

Piemaksa
par
papildus
darbu
EUR

1.8
1.8
1.65
1.35
1.15
1.35
1.35
1.65
1.35

70

13.

Bērnu rotaļu laukuma uzraugs

1

430.00

14.

Strādnieks (5mēneši)

3

430.00

15.

Dārznieks (7 mēneši)

0.6

700.00

16.

Uzskaitvedis

0.4

655.00

1.65

15.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Siltumapgādes nodaļas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme par
pilnu slodzi
EUR mēnesī/
stundas tarifa
likme (EUR/h)

1

1000.00

0,5

530.00

1.

Vadītājs

2.

Tehniskās uzraudzības
inspektors

3.

Atslēdznieks

1

4.

Atslēdznieks-metinātājs

1

5.

Elektroatslēdznieks

1

6.

Laborants

7.

Atslēdznieks-metinātājs

0,5
1

560.00
560.00
560.00

Iespējamais
maksimālais
darba algas
koeficients

Piemaksa par
papildus darbu
EUR
150.00

1.6
1,6
1.,6

560.00
560.00

1.6
16.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata vietu
skaits

Algas likme par
pilnu slodzi
EUR mēnesī/
stundas tarifa
likme (EUR/h)

1.

Vadītājs

1

1000.00

2.

Vadītāja vietnieks

1

800.00

3.

Tehniskās uzraudzības inspektors

0.5

530.00

Iespējamais
maksimālais
darba algas
koeficients

Ūdensapgāde
4.

Sanitārtehniķis- automašīnas vadītājs

4

560.00

1.6

Kanalizācija
5.

Sanitārtehniķis- automašīnas vadītājs

2

6.

Attīrīšanas iekārtu operators

1

7.

Attīrīšanas iekārtu operators

1

560.00
560.00
560.00

1.6
1.6
1.6

17.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Valkas pilsētas Centrālās bibliotēkas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.
1.
2.
3.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme
par pilnu
slodzi
EUR mēnesī

1

900.00

1

620.00

1

620.00

Direktors
Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītājs –
direktora vietnieks
Kataloģizācijas un automatizācijas
nodaļas vadītājs

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu EUR

52.12

4.

Bērnu literatūras nodaļas vadītājs

1

620.00

5.

Galvenais bibliogrāfs

1

620.00

62.58

6.

Galvenais bibliotekārs –metodiķis

1

620.00

41.66

7.

Galvenais bibliotekārs

5

600.00

8.

Apkopējs

1

430.00
18.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Valkas novadpētniecības muzeja darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata vietu
skaits

Algas likme par
pilnu slodzi
EUR mēnesī

1.

Direktors

1

900.00

2.

Galvenais krājuma glabātājs - direktora vietnieks

1

770.00

3.

Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītājs

1

660.00

4.

Muzejpedagogs

1

620.00

5.

Noformēšanas mākslinieks

0,25

555.00

6.

Saimniecības pārzinis

1

600.00

7.

Muzeja izstāžu un ekspozīciju zāļu uzraugs

1

500.00

8.

Sētnieks

1

430.00

9.

Kurinātājs

1

430.00

10.

Apkopējs

0,5

430.00

19.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amata
vietu
skaits

Amats

1.

Direktors

2.

Direktora vietnieks
mācību darbā

3.

Profesionālās ievirzes
izglītības skolotājs

Algas likme par pilnu
slodzi
EUR mēnesī
Pedagogi

1

Piemaksa par
papildus pienākumu
veikšanu EUR
79.52 EUR
(Tautas kapela

1003.00

Sudmaliņas

0.6

803.00

2.715

Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes pakāpi
pēc MK Pedagogu darba
samaksas noteikumiem Nr.445

Tehniskie
4.

Apkopējs – dežurants

2

430.00

50.00

5.

Saimniecības pārzinis

0.5

430.00

60.00

6.

Lietvedis – arhivārs

0.5

500.00
20.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Valkas Mākslas skolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

1.

Direktors

2.

Direktora vietnieks mācību darbā

3.

Profesionālās ievirzes izglītības
skolotājs

4.
5.

Amata vietu
skaits

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī

1

1003.00

0.8

803.00

3

Zemākā mēnešalga + piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas noteikumiem Nr.445

Lietvedis

0.5

450.00

Apkopējs-dežurants

1.5

450.00

6.

Saimniecības pārzinis

0.5

430.00
21.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta halles tehnisko darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata vietu
skaits

Algas likme par pilnu
slodzi EUR mēnesī

1.

Sporta zāles pārzinis

1

560.00

2.

Apkopējs

3

430.00

3.

Ēku dežurants

2

430.00

22.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Algas likme par pilnu
slodzi
EUR mēnesī/ stundas
tarifa likme (EUR/h)

Amata
vietu
skaits

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu
EUR/ %

Piemaksa
par darba
stāžu

50.00

3%

Pedagogi
1.

Sociālais pedagogs

2

Zemākā mēnešalga pēc MK
Pedagogu darba samaksas
noteikumiem Nr.445

Tehniskie
2.

Direktora vietnieks
saimnieciskajos jautājumos

1

860.00

3.

Projektu vadītāja asistents

1

615.00

4.

Datoru sistēmu administrators

1

730.00

5.

Informācijas tehnoloģiju
speciālists

0.5

730.00

6.

Audzinātājs

2

565.00

7.

Ārsta palīgs

2

714.00

8.

Sekretāre – lietvede

1

600.00

9.

Administrators

1

500.00

10.

Dienas dežurants

1

430.00

11.

Nakts dežurants

2

Minimālā stundas likme

12.

Garderobists

2

430.00

13.

Laborants

1,5

430.00

14.

Komandants

1

450.00

15.

Komandants

1

440.00

16.

Sētnieks

2

430.00

17.

Strādnieks

3

430.00

18.

Strādnieks - elektriķis

0.5

430.00

19.

Apkopējs

11,5

430.00

20.

Apkopējs

1

430.00

21.

Apsargs

2.25

Minimālā stundas likme

45.00

23.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Pumpuriņš” darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme par
pilnu slodzi
(EUR mēnesī)

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu EUR/ %

1

430.00

20.00

0,5

430.00

1.

Apkopējs

2.

Dažādu darbu strādnieks

3.

Masieris

1

559.00

4.

Saimniecības pārzinis

1

585.00

5.

Sētnieks

1,5

430.00

6.

Pirmsskolas izglītības
skolotāja palīgs

3

460.00

7.

Vecākā medmāsa

1

714.00

Piemaksa par
darba stāžu

6% pie
pamatalgas
40.00

piemaksa pēc MK
noteikumiem 10%
3% pie
pamatalgas
24.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” tehnisko un pedagoģisko darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme par
pilnu slodzi
EUR mēnesī

Piemaksa par
papildus

pienākumu
veikšanu EUR
Tehniskie
1.

Dežurants - apkopējs

1

450.00

2.

Lietvedis

1

450.00

3.

Pirmsskolas izglītības skolotāja
palīgs

11

475.00

4.

Saimniecības pārzinis

1

510.00

5.

Sētnieks

1

430.00

6.

Strādnieks

1

430.00

7.

Strādnieks ēdināšanas blokā

1.5

450.00

8.

Vecākā medmāsa

1

714.00

1% piemaksa pie
pamatalgas

9.

Veļas mazgātājs

1

450.00

20.00

Pedagogi
10.

11.

Vadītājs

1

Pirmsskolas izglītības metodiķis

1003.00
Zemākā mēnešalga
pēc MK Pedagogu
darba samaksas
noteikumiem Nr.445

1

+20.00EUR
12.

Izglītības psihologs

1.1

13.

Skolotājs logopēds

0.755

14.
15.
16.

Pirmsskolas izglītības sporta
skolotājs
Pirmsskolas izglītības mūzikas
skolotājs
Pirmskolas izglītības skolotājs

Zemākā mēnešalga
+ piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK Pedagogu
darba samaksas
noteikumiem Nr.445

1
1.65
16

25.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Valkas novada pagastu pārvaldības
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme
par pilnu
slodzi (EUR
mēnesī)

1.

Kārķu un Ērģemes pagastu pārvaldes
vadītājs

1

1215.00

2.

Vijciema un Zvārtavas pagastu
pārvaldes vadītājs

1

1215.00

3.

Valkas pagasta vadītājs

0.5

1215.00

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu EUR

106.50 EUR
(Amatierteātra
režisors)

26.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Bērnu – jaunatnes sporta skolas darbinieku
amatu vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amata
vietu
skaits

Amats

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu %

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī
Pedagogi

1.

Direktors

1

1003.00

2.

Direktora vietnieks
izglītības jomā

1

803.00

3.

4.

Sporta treneris

0,357

Sporta metodiķis

0,15

Zemākā mēnešalga + piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas noteikumiem Nr.445
Zemākā mēnešalga pēc MK
Pedagogu darba samaksas
noteikumiem Nr.445

Tehniskie
5.

Saimniecības pārzinis

6.

Apkopējs

7.

Dežurants

8.

Dežurants - apkopējs

1

435.00

9.

Strādnieks - traktorists

1

450.00

0,5

430.00

1

430.00

1.4

5%

Minimālā stundas likme

27.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Bērnu – jauniešu centra „Mice” darbinieku
amatu vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.
1.
2.

Amats
Direktors
Interešu izglītības skolotājs

Amata vietu
skaits
Pedagogi
1
1.43

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī
1003.00
Zemākā mēnešalga + piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas noteikumiem Nr.445

Tehniskie
3.

Izglītības speciālists

1

600.00

4.

Apkopējs

1

430.00

5.

Pulciņa vadītājs

1,17

480.00

6.

Lietvedis - arhivārs

0.5

500.00

7.

Remontstrādnieks

0.4

430.00
28.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Sociālā dienesta darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme par
pilnu slodzi
EUR mēnesī/
stundas tarifa
likme EUR/h

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu EUR/ %

1.

Vadītājs

1

1140.00

2.

Sociālais darbinieks darbam ar
personu grupām - vadītāja vietnieks

1

790.00

157.00

3.

Sociālo pakalpojumu daļas vadītājs

1

790.00

5%

4.

Sociālais darbinieks darbam ģimenēm
un bērniem

3

790.00

5.

Sociālais darbinieks

2

790.00

6.

Sociālais darbinieks darbam ar
personu grupām

1

790.00

7.

Lietvedis

0.6

500.00

8.

Sociālās palīdzības organizators

1

600.00

9.

Aprūpētājs

3

3.50 EUR/h

10.

Apkopēja

0.5

430.00

11.

Psihologs

1

1000.00

29.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Pašvaldības policijas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata vietu
skaits

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī/ stundas tarifa likme
(EUR/h)

1.

Pašvaldības policijas priekšnieks

1

1000.00

2.

Pašvaldības policijas inspektors

1

750.00

3.

Pašvaldības policijas vecākais
inspektors (uz laiku)

1

800.00
30.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amata
vietu
skaits

Amats

Algas likme par pilnu
slodzi
EUR mēnesī/ stundas
tarifa likme (EUR/h)

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu EUR

Nodaļa
1.

Vadītājs

1

1215.00

2.

Sporta un jaunatnes lietu daļas
vadītājs

1

925.00

3.

Izglītības speciālists

1

825.00

4.

Kultūras darba organizators

1

825.00

5.

Sporta speciālists

0.6

825.00

6.

Interjera un reklāmas dizaina
mākslinieks

1

600.00

7.

Skaņu operators

1

600.00

8.

Sporta organizators

1

525.00

9.

Vecākais sporta organizators

0.5

600.00

79.52
(koncertmeistars
ZIEMEĻSTĪGA)

projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 finansējums

10.

Pedagogs karjeras konsultants

0,84

850.00
31.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata vietu
skaits

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī/ stundas tarifa likme
(EUR/h)

1.

Jaunatnes lietu speciālists

1

800.00

2.

Brīvā laika organizators

1

515.00

32.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Valkas pilsētas šautuves
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.pk.

Amats

Amata vietu skaits

Algas likme (EUR
mēnesī)

1

620.00

Vadītājs - instruktors

1.

33.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Valkas pilsētas kultūras nama darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme par pilnu
slodzi
EUR mēnesī/ stundas
tarifa likme (EUR/h)

Piemaksa par papildus
pienākumu veikšanu
EUR
106.50
(Valkas pilsētas teātris)

1.

Direktors

1

1000.00

2.

Direktora vietnieks

1

700.00

3.

Saimniecības pārzinis gaismotājs

1

600.00

4.

Apkopējs

2

430.00

5.

Administrators

3

430.00

6.

Garderobists

1

Minimālā stundas
likme
34.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Ērģemes pagasta pārvaldes darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.
1.

Amats
Apkopējs

Amata vietu skaits
0.3

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī
430.00

35.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Ērģemes pamatskolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amata vietu
skaits

Amats

Algas likme
EUR mēnesī/ stundas tarifa
likme (EUR/h)

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu EUR

Pedagogi
1.

Pirmsskolas izglītības
metodiķis

0,25

2.

Pirmsskolas izglītības
skolotājs

3.66

3.

Pedagoga palīgs

0.16

Zemākā mēnešalga pēc MK
Pedagogu darba samaksas
noteikumiem Nr.445
Zemākā mēnešalga + piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas noteikumiem Nr.445
Zemākā mēnešalga + piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas noteikumiem Nr.445

Tehniskie
4.

Apkopējs

5.

2

430.00

Datortīklu administrators

0.5

450.00

6.

Lietvedis

0.9

450.00

7.

Pavāra palīgs

1

430.00

8.

Pavārs

1

485.00

3

475.00

1

475,00

125.00

1

430.00

100.00

0.5

430.00

9.
10.

Pirmsskolas izglītības
skolotāja palīgs
Pirmsskolas izglītības
skolotāja palīgs

11.

Sētnieks

12.

Strādnieks

36.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Ērģemes feldšerpunkta darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.
1.

Amats
Vadītājs – ārsta palīgs

Amata vietu
skaits
0.65

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī
714.00

Piemaksa par
stāžu
7%

37.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Ērģemes pagasta bibliotēku darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.
1.
2.

Amata
vietu
skaits

Amats

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī

Piemaksa par papildus
pienākumu veikšanu
EUR mēnesī

1

500.00

72.00

0.6

500.00

36.00

Vadītājs
(Ērģemes bibliotēkā)

Vadītājs
(Turnas bibliotēkā)

38.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Turnas tautas nama darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme par pilnu
slodzi
EUR mēnesī/ stundas
tarifa likme (EUR/h)

Piemaksa par papildus
pienākumu veikšanu
EUR
157.10

1.

Vadītājs

1

620.00

2.

Apkopējs – sētnieks

1

430.00

3.

Skaņu operators

0.2

3.294 EUR/h

(amatierteātris 106.50 EUR,
deju kolektīvs 50.60 EUR)

39.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Ērģemes pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata vietu
skaits

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī/ stundas tarifa
likme (EUR/h)

1.

Vadītājs

1

650.00

2.

Kapsētas pārvaldnieks

1

430.00

3.

Apkures krāšņu kurinātājs (7 mēneši)

1

Minimālā stundas likme

4.

Remontstrādnieks

1

560.00

5.

Dažādu darbu strādnieks

1

535.00

6.

Traktora vadītājs

1

600.00

40.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Ērģemes pagasta pārvaldes Autotransporta darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata vietu skaits

1.

Autobusa vadītājs

1

Stundas tarifa likme (EUR/h)
4.77 EUR/h

41.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Kārķu pagasta pārvaldes darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amata vietu
skaits

Amats

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī

1.

Uzskaitvedis

1

655.00

2.

Apkopējs

1

430.00

3.

Brīvā laika pasākumu organizators

1

600.00
42.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Kārķu pagasta bibliotēkas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.
1.

Amats
Vadītājs

Amata vietu
skaits
1

Algas likme par pilnu
slodzi
EUR mēnesī

Piemaksa par papildus
pienākumu veikšanu
EUR mēnesī

500.00

120.00

43.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Kārķu tautas nama darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme par pilnu
slodzi
EUR mēnesī/ stundas
tarifa likme (EUR/h)

Piemaksa par papildus
pienākumu veikšanu EUR
157.10

1.

Vadītājs

1

620.00

2.

Apkopējs

1

430.00

3.

Gaismu un skaņu operators

0.2

3.294 EUR/h

(amatierteātris 106.50 EUR,
Senioru deju kopa 50.60 EUR)

44.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Kārķu sākumskolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.
1.

Amats

Direktors

Amata vietu
skaits
Pedagogi
0.61

2.

Pirmsskolas izglītības skolotājs

1.5

3.

Logopēds

0.1

4.

Psihologs

0.25

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī
1003.00
Zemākā mēnešalga + piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc MK Pedagogu darba
samaksas noteikumiem Nr.445
Zemākā mēnešalga + piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc MK Pedagogu darba
samaksas noteikumiem Nr.445
Zemākā mēnešalga + piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc MK Pedagogu darba
samaksas noteikumiem Nr.445

Tehniskie
5.

Dažādu darbu strādnieks

6.

Sētnieks

7.

Komandants - apkopējs

8.

Lietvedis

9.

Pavārs

10.

1

500.00

0.5

485.00

1

480.00

0.7

450.00

1

485.00

Pavāra palīgs

0.7

430.00

11.

Sporta zāles dežurants

0.3

430.00

12.

Pirmsskolas izglītības skolotāja
palīgs

1

475.00

45.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Kārķu pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme
EUR mēnesī/ stundas tarifa
likme (EUR/h)

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu
EUR mēnesī
155.00

1.

Vadītājs

1

650.00

2.

Sētnieks

1

430.00

3.

Traktora vadītājs

1

Ceļu attīrīšana no sniega 1.40
EUR/km;
ceļu greiderēšana 1.63 EUR/km;
grāvju pļaušana ar BOMFORD B508
1.40 EUR/km;
krūmu pļaušana ar krūmgriezi 235.44
EUR/ha;
zāles pļaušana ar krūmgriezi 42.38
EUR/ha;
citi darbi 4.77 EUR/h

4.

Elektromontieris

0.6

3.147EUR/h

5.

Dažādu darbu strādnieks

1

3.147EUR/h
46.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Valkas pagasta pārvaldes darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

1.

Uzskaitvedis

2.
3.

Amata vietu
skaits

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī

0.6

655.00

Apkopējs

1

430.00

Strādnieks - kurinātājs

1

500.00

47.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Valkas pagasta bibliotēkas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amata vietu
skaits

Amats
Vadītājs

1.

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī

Piemaksa par
papildus darbu

500.00

10%

1

48.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Valkas pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Amata
vietu
skaits

Algas likme par pilnu
slodzi
EUR mēnesī/ stundas tarifa
likme (EUR/h)

Piemaksa par
papildus darbu
EUR

0.5

650.00

70

Vadītāja
vietnieks
2.

1

600.00

Traktora
vadītājs
3.

1

3.557 EUR/h

Sezonas
strādnieks (6 mēneši)
4.

3

Minimālā stundas likme

Nr.
p.k.

Amats

Vadītājs
1.

49.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Valkas pagasta pārvaldes Autotransporta darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.
1.

Amats
Autobusa vadītājs

Amata vietu skaits

Stundas tarifa likme (EUR/h)

2

4.77 EUR/h

50.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Valkas pagasta Saieta nama „Lugažu muiža” darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amata vietu
skaits

Amats

1.

Vadītājs

2.

Skaņas-gaismas operators

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī/ stundas tarifa likme
(EUR/h)

1

620.00

0.2

3.294 EUR/h

51.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Vijciema pagasta pārvaldes darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.
1.
2.

Amats

Amata vietu skaits

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī

Uzskaitvedis

0.5

655.00

Apkopējs

0.5

430.00

52.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Vijciema pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata vietu
skaits

Algas likme par
pilnu slodzi
EUR mēnesī/
stundas tarifa likme
(EUR/h)

Iespējamais
maksimālais darba
algas
koeficients/piemaksa
par papildus darbu
EUR

1

650.00

110.00

0.5

535.00

1.

Vadītājs

2.

Elektriķis - strādnieks

3.

Kurinātājs

2

4.

Kurinātājs (7 mēneši)

4

5.

Kapsētas pārzinis

0.8

430.00

6.

Sētnieks

0.5

430.00

Minimālā stundas
likme
Minimālā stundas
likme

7.

Strādnieks

8.

Autobusa vadītājs

9.

Strādniekssanitārtehniķis

1

430.00

1,2
(0.2 un 1)

4.77 EUR/h

1

Minimālā stundas
likme

1.5

53.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Vijciema tautas nama darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme
EUR mēnesī/ stundas
tarifa likme (EUR/h)

1.

Vadītājs

1

620.00

2.

Apkopējs

1

430.00

3.

Gaismu un skaņu operators

0.2

3.294 EUR/h

Piemaksa par papildus
pienākumu veikšanu
%

5%

54.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Vijciema pagasta bibliotēkas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Vadītājs

1.

Amata vietu
skaits

Algas likme par pilnu
slodzi
EUR mēnesī

Piemaksa par
papildus pienākumu
veikšanu

1

500.00

48.00

55.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Vijciema pagasta feldšerpunkta darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.
1.

Amats
Vadītājs

Amata vietu
skaits

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī

0.6

714.00

Piemaksa par
darba stāžu
7%

56.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Vijciema sākumskolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata vietu
skaits
Pedagogi

Algas likme par pilnu slodzi
(EUR mēnesī)

1.

Direktors

0.51

1003.00

2.

Pirmsskolas izglītības
skolotājs

2.7

Zemākā mēnešalga + piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK Pedagogu darba samaksas
noteikumiem Nr.445

3.

Sākumizglītības skolotājs

Vijciems
Zvātava

1.54
1.16

Zemākā mēnešalga + piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK Pedagogu darba samaksas
noteikumiem Nr.445

0.3
Tehniskie

4.

Apkopējs

1.5

430.00

5.

Lietvedis

0.7

450.00

6.

Pavārs

1

485.00

7.

Pirmsskolas izglītības
skolotāja palīgs

8.

Virtuves strādnieks

9.

1.5
Vijciems
Zvārtava

Pavārs – strādnieks
(Zvārtava)

475.00

1
0.5

1

430.00

1

475.00

57.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Zvārtavas pagasta pārvaldes darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

1.

Uzskaitvedis

2.

Apkopējs-kurinātājs

Amata vietu skaits

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī

0.6

655.00

1

430.00

58.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Mierkalna tautas nama darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amata
vietu
skaits

Amats

1.

Vadītājs

2.

Apkopējs - kurinātājs

3.

Piemaksa par papildus
pienākumu veikšanu EUR

Algas likme par pilnu
slodzi
EUR mēnesī/ stundas
tarifa likme (EUR/h)

1

620.00

0.5

430.00

Kurinātājs

1

430.00

4.

Kurinātājs sezonā (9
mēneši)

1

430.00

5.

Skaņu operators

0.1

3.294 EUR/h

106.50
(amatierteātris “Latviānis”,
sieviešu vokālais ansamblis)

59.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Zvārtavas pagasta bibliotēkas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.
1.

Amats
Vadītājs

Amata
vietu
skaits
0,5

Algas likme par pilnu
slodzi
EUR mēnesī

Piemaksa par papildus
pienākumu veikšanu
EUR mēnesī

500.00

120.00

60.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Zvārtavas pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata vietu
skaits

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī

1.

Vadītājs

1

650.00

2.

Kapsētas pārvaldnieks

1

430.00

3.

Dažādu darbu strādnieks

0.75

430.00

4.

Apkopēja

0.25

430.00

61.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Zvārtavas pagasta pārvaldes Autotransporta darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.
1.

Amats
Autobusa vadītājs

Amata vietu
skaits

Stundas tarifa likme
(EUR/h)

1

4.77 EUR/h

62.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 1.§)

Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata vietu skaits

Algas likme (EUR
mēnesī)

1.

Kora diriģents

0.934

710.00

2.

Kormeistars

0.448

710.00

3.

Koncertmeistars

0.38

710.00

4.

Deju kolektīva vadītājs

0.374

710.00

5.

Folkloras ansambļa vadītājs

0.651

710.00

6.

Amatierteātra režisors

0.427

710.00

7.

Tautas lietišķās mākslas kopas vadītājs

0.464

710.00

8.

Vokālā ansambļa vadītājs

0.74

710.00

9.

Deju kolektīva vadītājs

0.70

506.00

2.§.
Valkas novada domes izglītības iestāžu
izdevumu tāmes 2020.gada savstarpējiem norēķiniem
_______________________________________________
(V.Kaņepe)
Valkas novada dome izskata Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķa iesniegumu ar
lūgumu apstiprināt Valkas novada domes izglītības iestāžu tāmes un viena izglītojamā izmaksas mēnesī,
lai veiktu savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Aprēķini veikti atbilstoši
Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”.
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 2020.gada 13.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 2.§.) un vadoties no
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S. Pilskalne, A.Gailis,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,

Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes izglītības iestāžu tāmes savstarpējiem norēķiniem atbilstoši Ministru
kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” bez valsts dotācijām (1.pielikums).
2. Apstiprināt Valkas Mākslas skolas 2020.gada viena izglītojamā izmaksas mēnesī bez valsts dotācijām
norēķiniem ar Valgas pašvaldību (2.pielikums).
3. Slēgt līgumus ar pašvaldībām par bērnu uzturēšanos izglītības iestādēs atbilstoši Ministru kabineta
2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”.
4. Nosūtīt Valgas pašvaldībai Valkas Mākslas skolas tāmi savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestādes
pakalpojumiem saskaņā ar noslēgto līgumu.
5. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.
6. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
7. Lēmuma stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

1.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 2.§)
Valkas novada domes
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU TĀMES
SAVSTARPĒJIEM NORĒĶINIEM PAR IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMIEM
(pēc 2019.gada naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem)

1

2

3

4

Koda nosaukums

kods

PII
"Pasaciņa"

Valkas SPII
"Pumpuriņš"

1100

271867

53199

11191

106965

53199

11192

164902

Atalgojums
Darba samaksa
pamatdarbiniekiem
Darba samaksa pedagogiem
Darba samaksa pedagogiem no
pašvaldības budžeta
Darba samaksa 5.,6.gad.
pedagogiem no pašvaldības
budžeta
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās
iemaksas un kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās
iemaksas pamatdarbā
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās
iemaksas pedagogiem
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās
iemaksas 5.,6.gad. pedagogiem

5
Valkas
Jāņa
Cimzes
ģimnāzija

6

7

8

Vijciema
sākumskola

Kārķu
sākumskola

Ērģemes
pamatskola

220936

54572

54069

97940

220936

42488

42457

64107

12084

11612

33770

11192B

11193B

63

1200

81322

17014

62618

16773

14689

32471

12101

35531

17014

62618

13754

11777

23029

12102

45791

3019

2912

9428

61461

28277

45534

48

90

12103

15

Pakalpojumi
Komandējumi un dienesta
braucieni

2000

70162

26030

131643

2100

181

Pakalpojumi
Pasta, telefona un sakaru
pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem
pakalpojumiem

2200

47430

19432

101000

39833

17128

10598

2210

668

528

2750

481

769

639

2220

34728

16309

77301

8755

12239

6031

Izdevumi par apkuri
Izdevumi par ūdeni un
kanalizāciju

2221

24114

11838

51996

2222

1905

617

3933

Izdevumi par elektroenerģiju

2223

7548

3629

19064

8408

11978

5767

686

Izdevumi par atkritumu
savākšanu
Iestādes administratīvie izdevumi
un ar iestādes darbības
nodrošināšanu saistītie izdevumi
Remontdarbi un iestāžu
uzturēšanas pakalpojumi
Informācijas sistēmas
uzturēšana

2224

1161

225

2309

346

262

264

2230

1995

862

4876

553

514

1460

2240

10012

1447

15110

29838

3375

2062

775

30

Īres un nomas maksas

2250
2260

27

286

188

176

230

74

Krājumi, materiāli, energoresursi,
prece, biroja preces un inventārs

2300

22551

6598

29957

21628

11101

34846

Biroja preces un inventārs

2310

10126

2768

10534

4148

1755

4427

Kurināmais
Zāles, medicīniskās ierīces,
medicīniskie instrumenti
Kārtējie remontu un iestāžu
uzturēšanas materiāli
Valsts un pašvaldību aprūpē un
apgādē esošo personu
uzturēšanas izdevumi

2320

13741

3020

23414

2340

105

99

571

2350

7747

3430

13644

2762

2360

586

2415

211

Mācību līdzekļi un materiāli

2370

3987

1226

634

Izdevumi periodikas iegādei
1

2400
2

205

102

Bibliotēku krājumi

5233

3

301
4

5

333

36

6

5789

4786

27
369

1815
277

7

8

1361

30

168

62

423350

96243

415197

132806

97035

175945

423350

96243

415197

132806

97035

175945

Izglītojamo skaits uz
01.01.2020.

227

56

586

53

29

103

Gada izmaksas uz 1
izglītojamo EUR

1864.98

1718.62

708.53

2505.78

3346.03

1708.20

155.41

143.22

59.04

208.81

278.84

142.35

Izdevumi kopā
Kopā Valkas novada budžeta
finansējums

Mēneša izmaksas uz 1
izglītojamo EUR

2.pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 2.§)
Valkas Mākslas skolas
TĀME SAVSTARPĒJIEM NORĒĶINIEM PAR IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PAKALPOJUMIEM

Koda nosaukums

kods

Valkas
mākslas
skola

Atalgojums

1100

49189

Darba samaksa pamatdarbiniekiem

11191

36167

11192B

13022

1200

14102

12101

11021

Darba samaksa pedagogiem no pašvaldības budžeta
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas un kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
pamatdarbā
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
pedagogiem no pašvaldības budžeta

12102B

3081

Pakalpojumi

2000

12959

Komandējumi un dienesta braucieni

2100

60

Pakalpojumi

2200

9645

Pasta, telefona un sakaru pakalpojumi

2210

255

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

2220

7327

Izdevumi par apkuri

2221

4842

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju

2222

336

Izdevumi par elektroenerģiju

2223

2101

Izdevumi par atkritumu savākšanu
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības
nodrošināšanu saistītie izdevumi

2224

48

2230

806

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi

2240

1143

Informācijas sistēmas uzturēšana

2250

Īres un nomas maksas

2260

115

Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs

2300

3254

Biroja preces un inventārs

2310

1487

Zāles, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti

2340

5

Kārtējie remontu un iestāžu uzturēšanas materiāli

2350

307

Mācību līdzekļi un materiāli

2370

1455

Izdevumi periodikas iegādei

2400

Bibliotēku krājumi

5233

Izdevumi kopā

76 250

Ieņēmumi (līdzmaksājumi)

20432

Kopā Valkas novada budžeta finansējums

55 818

Izglītojamo skaits uz 01.01.2020.
Gada izmaksas uz 1 izglītojamo EUR
Mēneša izmaksas uz 1 izglītojamo EUR

261
213.86
23.76

3.§.
Par nevalstiskajām organizācijām un biedrībām piešķirtajiem finanšu līdzekļiem
no Valkas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta
______________________________________________________________
(I.Grandava)
Valkas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā ir paredzēti līdzekļi nevalstiskajām organizācijām
un biedrībām. Ņemot vērā to, ka nevalstiskās organizācijas un biedrības nav Valkas novada domes
pakļautībā, bet dod nozīmīgu ieguldījumu Valkas novada iedzīvotāju labklājībā, nepieciešams atsevišķs
lēmums par finanšu līdzekļu piešķiršanu.
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 2020.gada 13.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 3.§.) un vadoties no
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, V.Vesingi,
V.Zariņš, K.Sula, S. Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt no Valkas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta 62158,00 EUR (sešdesmit divi tūkstoši
viens simts piecdesmit astoņi euro) nevalstiskajām organizācijām un biedrībām saskaņā ar pielikumā
pievienoto sadalījumu.
2. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
3. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.

Pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 3.§)

Nevalstiskām organizācijām un biedrībām paredzētie
līdzekļi no Valkas novada domes 2020.gada pamatbudžeta
Nr.p.k
.

Iestādes nosaukums

2020
Piešķirtais
finansējums
(EUR)

Mērķis

I . Sociālās aizsardzības funkcija (palīdzība pensionāriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, mazāk
aizsargāto iedzīvotāju grupām)
1.

Latvijas nedzirdīgo savienības Smiltenes
reģionālā biedrība

Rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanai

83

Latvijas Sarkanā krusta Valkas komiteja

Bezmaksas medicīniska rakstura
pakalpojuma nodrošināšanai Valkas novada
iedzīvotājiem

3.

Biedrība "Atbalsts cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām"

Pakalpojumu nodrošināšanai cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām

720

4.

Valkas pilsētas pensionāru klubiņš
"Zelta rudens"

Pensionāru pasākumiem, t.sk.ekskursijas
u.c.

630

Valkas novada apvienība cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām "Kastanis"

Pakalpojumu nodrošināšanai cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām

1160

Latvijas politiski represēto apvienības
Valkas nodaļa

Politiski represēto apvienības biedru
sabiedriskās dzīves uzlabošanai

2.

5.

6.

3000

650
Kopā

6243

II. Reliģiskās organizācijas
Svētbrīžu sagatavošana
1.

2.

Valkas-Lugažu evaņģēliskās luteriskā
draudze

Durvju atjaunošanai

Valkas Vissvētākās Dievmātes Ibērijas
ikonas pareizticīgo draudze
Apkārtnes labiekārtošanai
Kopā

400
175

270
845

III. Izglītība (bērni, jaunieši, pieaugušo izglītība)

1.

Valkas - Lugažu evaņģēliski luteriskās
draudzes kristīgā pirmsskolas izglītības
iestāde "Gaismiņa"

Izglītības pasākumu nodrošināšana
pirmsskolas vecuma bērniem

4000

Biedrība "Latvijas-Igaunijas institūts"

Pieaugušo izglītības un sadarbības starp
Valgu un Valgu attīstībai

3.

Studija JOY

Bērnu muzikālai pilnveidei

4.

Jauniešu orķestris Livonija

2.

Kultūras atbalstam Valkas novadā
Kopā

12000
720
480
17200

IV. Sporta klubi

1.

Biedrība florbola klubs "Valka" jaunieši

Veselīga dzīvesveida veicināšanai

2.

Biedrība florbola klubs "Valka"
pieaugušie

3.

Badmintona klubs "Lotos"

Veselīga dzīvesveida veicināšanai

4.

Futbola klubs Valka

Veselīga dzīvesveida veicināšanai

5.

Volejbola klubs "Valka"

Veselīga dzīvesveida veicināšanai

6.

Motoklubs "Valkas vanagi"

Veselīga dzīvesveida veicināšanai

7.

Sporta biedrība "Velohooligans"

Nodrošināt dalību sacensībās

8.

Valga Spordiselts Kalev

Veselīga dzīvesveida veicināšanai

6000
900
4500
4500
700
500
8000

9.

Biedrība VEFbasketbola akadēmija
Valka

Veselīga dzīvesveida veicināšanai

5000

10.

Biedrība "Sporta klubs "Petanks
Ērģeme""

Veselīga dzīvesveida veicināšanai

750

11.

Latvijas sporta suņkopības federācija

Suņu sporta attīstības veicināšanai novada
teritorijā

450

12.

Latvijas invalīdu integrācijas
veicināšanas asociācija(Klots)

Nodrošināt piedalīšanos sacensībās

13.

Biedrība "Vijmalieši"

Veselīga dzīvesveida veicināšanai
Kopā

1000
4250
36550

V. Pārējo sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšana

1.

Biedrība "Ugunspuķe"

2.

Biedrība "Valkas Dāmu klubs"

Projektu realizēšanai un dažādu aktivitāšu
veikšanai
Konkursu organizēšana

3.

Biedrība dzīvnieku SOS "Sāra"

Dzīvnieku labturības noteikumu ievērošanas
veicinošo pasākumu nodrošināšanai
Kopā

Dotācija kopā

300
650

370
1320
62158

4.§.
Par saņemto ziedojumu mērķa maiņu
_______________________________________________
(V.A.Krauklis)
Valkas novada domes Ziedojumu kontā 2018.gada 27.decembrī tika iemaksāts ziedojums 1000,- EUR
ar norādi Ģimenes atbalsta centram “Saulīte”. No minētās summas Ģimenes atbalsta centrs “Saulīte”
neiztērēja 166,23 EUR.
Valkas novada domes Ziedojumu kontā 2019.gada 11.oktobrī tika iemaksāts ziedojums 700,- EUR ar
norādi Ģimenes atbalsta centram “Saulīte”. Minētā summa netika iztērēta, jo 2019.gada 6.decembrī iestāde
“Ģimenes atbalsta centrs “Saulīte”” tika likvidēta.
Šobrīd Valkas novada domes Ziedojumu kontā ir 866,23 EUR, kas bija ziedoti likvidētajai iestādei.
Minētie ziedojumi ir veikti, neslēdzot ziedojuma līgumu, bet ziedojuma mērķis ir norādīts.
Valkas novada domes 2019.gada 25.jūlija nolikuma Nr.5 “Par finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu
(dāvinājumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību” 7.punkts nosaka, ka ja ar ziedotāju nav
noslēgts ziedojuma līgums, bet ziedotājs, veicot naudas līdzekļu iemaksu Domes ziedojumu kontā, ir
norādījis ziedojuma mērķi, Domei jāievēro norādītais mērķis. Ja ziedojuma mērķis nav norādīts vai
ziedojuma mērķis ir nekonkrēts, Valkas novada dome lemj par ziedojuma izlietojumu.
Ir izveidojusies situācija, ka Valkas novada domei nav iespējams ziedojumu izlietot norādītajam
mērķim. Līdz ar to Valkas novada dome varētu lemt par ziedoto finanšu līdzekļu atmaksāšanu ziedotājiem.

Bet tā kā Ģimenes atbalsta centra “Saulīte” galvenā misija bija nodrošināt tajā dzīvojošo bērnu aprūpi un
audzināšanu, tad arī ziedotāju mērķis noteikti bija uzlabot bērnu uzturēšanās apstākļus.
Līdz ar to ir ierosinājums Valkas novada domes ziedojuma kontā ieskaitīto ziedojumu izlietot attīstošo
un izglītojošo spēļu iegādei Speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē “Pumpuriņš”.
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 2020.gada 13.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 4.§.) un Valkas novada
domes 2019.gada 25.jūlija nolikuma Nr.5 “Par finanšu līdzekļu vai mantas ziedojumu (dāvinājumu)
pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtību” 7.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S. Pilskalne,
A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izlietot Valkas novada domes ziedojumu kontā esošos finanšu līdzekļus ar ziedojuma mērķi “Ģimenes
atbalsta centram “Saulīte”” 866,23 EUR (astoņi simti sešdesmit seši euro, 23 centi) apmērā attīstošo
un izglītojošo spēļu iegādei Speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē “Pumpuriņš”.
2. Par lēmuma izpildi atbild Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Pumpuriņš” vadītājs.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
5.§.
Par īstermiņa aizņēmuma ņemšanu
____________________________________________________
(I.Grandava)
Lai nodrošinātu 2020.gada budžetā vienmērīgu un nepārtrauktu finanšu plūsmu, pašvaldības funkciju
nepārtrauktu izpildi, Valkas novada domei ir nepieciešams ņemt īstermiņa aizņēmumu 250000,- EUR (divi
simti piecdesmit tūkstoši euro) no Latvijas Republikas Valsts kases. Aizdevuma atmaksa jāveic līdz
saimnieciskā gada beigām.
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 2020.gada 13.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 5.§.) un vadoties no
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 22¹.panta, Ministru kabineta 2019.gada
10.decembra noteikumu Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” II.daļas un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S. Pilskalne,
A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Budžeta un finanšu vadības nodrošināšanai ņemt aizņēmumu 250000,00 EUR (divi simti piecdesmit
tūkstoši euro) no Latvijas Republikas Valsts kases.
2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu veikt līdz saimnieciskā gada (2020.gada) beigām
ar jūnija mēnesi, maksājot LR Valsts kases noteiktos procentus par aizņēmuma lietošanu.
3. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
4. Pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša lēmuma
saņemšanas pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar LR Valsts kasi.
5. Uzdot Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
6. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

6.§.
Par saistošo noteikumu Nr.1
„Valkas novada domes budžets 2020.gadam” apstiprināšanu
________________________________________________________________
(I.Grandava, V.A.Krauklis, P.Pētersons)
Dome izskata saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada domes budžets 2020.gadam” projektu.
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 2020.gada 13.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 6.§.) un vadoties no
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 46.panta, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,

A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S. Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 „Valkas novada domes budžets 2020.gadam” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.1 „Valkas novada domes budžets 2020.gadam” triju dienu laikā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Administratīvi juridiskajai nodaļai nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Valkas novada domes ēkā
Valkā, Beverīnas ielā 3.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
6. Lēmuma stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2020.gada 20.janvārī

Nr.1
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumu
(sēdes protokols Nr.1, 6.§)
“Valkas novada domes budžets 2020.gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punktu un 46.pantu
un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
16.pantu

1. Saistošie noteikumi nosaka Valkas novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta un ziedojumu
un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un izdevumu apmēru.
2. Apstiprināt 2020.gada Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
(1.pielikums).
3. Apstiprināt 2020.gada Valkas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājuma budžeta ieņēmumu
un izdevumu tāmi (2pielikums).
4. Paskaidrojuma raksts (3.pielikums).
5. Valkas novada domes aizņēmumi un galvojumi 2020.gadā un 2020.- 2025.gadā (4.pielikums).

1.Pielikums
Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra
Saistošajiem noteikumiem Nr.1

2.pielikums
Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.1

3.pielikums
Valkas novada domes 2020.gada
20.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1

Paskaidrojuma raksts
Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.1
„Valkas novada domes budžets 2020.gadam”

Valkas novada domes priekšsēdētāja ievadziņojums
2020. gada lielākā aktualitāte ir administratīvi teritoriālās reformas projekts, kura aktivitātēm ir
pakārtotas daudzas lietas.
2020.gadā pašvaldības saņems kredītus tikai Eiropas Savienības projektu līdzfinansēšanai. Tas
apturēs daudzu ieceru realizāciju un bremzēs novada attīstību.
Neskatoties uz to, esam raduši iespēju 2020.gadā izveidot jaunu pirmsskolas izglītības grupu esošajā Jāņa
Cimzes ģimnāzijas ēkā Ausekļa ielā 44. Ir atrasti resursi, lai sakārtotu autobusu pieturas un atjaunotu
segumu Raiņa ielas posmā, kā arī izbūvētu trotuāru posmā Rīgas iela – Zemgales ielas aplis.
Esam uzsākuši PII “Pasaciņa” ēdnīcas vienkāršoto renovāciju. 2019.gadā tika saņemts projekts, 2020.gadā
turpināsies darbi, lai varētu uzsākt renovācijas darbus.
2020.gadā esam pārskatījuši domes struktūru un pieņēmuši daudzus lēmumus, lai nodrošinātu efektīvu
novada darbību un sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus iedzīvotājiem.

Valkas novada attīstības stratēģija -galvenie mērķi, prioritātes 2020.-2022.gadam
Atbilstoši attīstības plānam Valkas novada galvenās vidēja termiņa prioritātes ir:
1. Uzņēmējdarbības attīstība novadā;
2. Cilvēkresursu attīstība;
3. Sakārtota novada infrastruktūra un pakalpojumi;
4. Novērtēts dabas kapitāls un saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums.
Novada specializācija ir balstīta uz izaugsmes resursu analīzi un balstīta uz vietēji pieejamo resursu
efektīvu un racionālu izmantošanu.
Lai nodrošinātu cilvēkresursu attīstību, tiek veidota pievilcīga un droša dzīves vide, nodrošinot dažāda
veida pakalpojumus, atbalstot uzņēmējdarbības attīstību pašvaldības teritorijās, radot jaunas darba vietas,
vienlaicīgi rūpējoties un saglabājot dabas un kultūrvēsturiskās vērtības.
Noteiktās vidēja termiņa prioritātes ļaus īstenot nepieciešamo pasākumu kopumu un noteikt konkrētas
sadarbības iespējas ar kaimiņu pašvaldībām, lai Vidzemes reģiona administratīvās teritorijas (reģionālās
nozīmes centri) attīstītos saskaņoti un vienoti.
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 2019.gada 1.jūliju ir 8745 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 – 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
01.07.2019. ir 8745 iedzīvotāji, no tiem:
Valkas pilsētā – 5131
Ērģemes pagastā – 806
Kārķu pagastā – 623
Valkas pagastā – 1153
Vijciema pagastā – 658
Zvārtavas pagastā – 374
Pēdējo 10 gadu laikā, t.i. no 2010. gada līdz 2019. gadam iedzīvotāju skaits Valkas novadā
samazinājies par 1823 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.

Novada iedzīvotāju iedalījums vecuma grupās
pavisam

t.sk. vīrieši

sievietes

līdz darbaspējas
vecumam

1138 (13.0%)

610

528

darba spējas vecumā

5409 ( 61.9%)

2789

2620

pēc darba spējas vecuma

2198 ( 25.1%)

746

1452

Bērni vecumā 0-6 gadiem – 520, t.sk. 276 zēni, 244 meitenes,
no 7-18 ( neieskaitot) gadu vecumam – 838, t.sk. 443 vīrieši, 395 sievietes.

Novada iedzīvotāju iedalījums

Novada iedzīvotāju iedalījums

pēc tautības

pēc pilsonības

Latvieši

LR pilsoņi

7097

77.2%

94

1.0%

LR nepilsoņi

205

2.2%

LR pagaidu
aizsardzībā

0

1356

14.7%

Ukraiņi

LR bēgļi

0

196

2.1%

Pārējie

2.8%

LR
bezvalstnieki

0

256

Igauņi
Baltkrievi
Krievi

Pārējie

7932

90.8%

658

7.5%

155

1.7%

Dzimšana
2019. gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 72 dzimšanas reģistri, kas ir par 10 vairāk nekā
2018. gadā, tomēr nesasniedz 2016. un 2017. gadu rādītājus, kad gadā tika reģistrēta 80 bērnu dzimšana.
Piedzimušas 35 meitenītes un 37 zēni. 28 ( 38%) bērni dzimuši, vecākiem esot laulībā, 44 reģistri sastādīti,
pamatojoties uz vecāku kopīgu iesniegumu par paternitātes atzīšanu. Visiem 2019. gadā Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem bērniem ir ierakstītas ziņas par tēvu! 18 ģimenes sagaidījušas savu
pirmdzimto, 31 gadījumā bērns bija otrais savu vecāku ģimenē, 14 - trešie, 5 – ceturtie, 3 – piektie un vienssestais! 42 jaundzimušo pirmā deklarētā dzīvesvieta bija Valkas pilsētā, 10 – Valkas pagastā, 4 – Ērģemes
pagastā, 5 – Kārķu pagastā, 6– Vijciema pagastā, 3 – Zvārtavas pagastā, 2 – citās pašvaldībās.
Miršana
2019. gadā būtiski samazinājies reģistrēto mirušo skaits – reģistrētas 113 miršanas, kas ir par 31 mazāk,
kā 2018. gadā. Mirušas 58 sievietes un 55 vīrieši. Miruši 65 Valkas iedzīvotāji, 12 Ērģemes pagastā, 5
Kārķu pagastā, 12 Valkas pagastā, 8 Vijciema pagastā, 2 Zvārtavas pagastā dzīvojušie un 9 citās
pašvaldībās dzīvojušie. Nav reģistrēti zīdaiņu un bērnu miršanas gadījumi, samazinājies arī mirušo skaits
“spēka gados”, tādēļ turpina pieaugt mirušo vidējais vecums. Vecumā no 0 līdz 50 gadiem miruši 7 cilvēki,
vecuma grupā no 51- 60 gadiem- 9, vecuma grupā no 61- 70 gadiem- 12, vecuma grupā no 71- 80 gadiem45, vecuma grupā no 81- 90 gadiem- 29, vecuma grupā virs 90 gadiem – 9 mirušie, bet vecumā 100 un
vairāk gadi miruši 2.
Dabiskais pieaugums – joprojām ar mīnusa zīmi
Kaut arī samazinājies gadā mirušo skaits, un nedaudz pieaudzis dzimušo skaits, tomēr dabiskais
pieaugums ir joprojām negatīvs – mirstība par trešo daļu jeb par 31 pārsniedza dzimstību.
Laulība
Salīdzinājumā ar 2018. gadu, kad Valkas novadā bija noslēgtas 36 laulības, pērn to skaits pieauga līdz 44
un atgriezās iepriekšējo gadu līmenī. Deviņas laulības reģistrētas baznīcās, piecas noslēgtas ar citu valstu
pilsoņiem. Pirmajā laulībā stājušies 29 vīrieši un 31 sieviete, laimi otro reizi mēģinājuši atrast attiecīgi 15
vīrieši un 13 sievietes. Jaunākajiem līgavaiņiem bija 20 gadi, vecākajam - 84, jaunākajām līgaviņām - 19
gadi, vecākajai - 84 gadi!
Nemainīgi liels ir šķirto laulību skaits – atzīme par laulības šķiršanu izdarīta 25 reģistros.
Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem reģistrētā bezdarba līmenis Valkas novadā 2019. gada 31.
decembrī bija 6,2% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita.

Reģistrēto bezdarbnieku skaits uz 2019. gada 31. decembrī bija 279 bezdarbnieki, tajā skaitā:
Valkas pilsētā 132 cilvēki;
Ērģemes pagastā 36 cilvēki;
Kārķu pagastā 18 cilvēki;
Valkas pagastā 41 cilvēki;

Vijciema pagastā 18 cilvēki;
Zvārtavas pagastā 34 cilvēki.
Reģistrēto bezdarbnieku skaits sadalījumā pa problēmgrupām uz 2019. gada 31.decembri:
Sievietes 143;
Invalīdi 33;
Jaunieši vecumā no 15-24 gadiem 24;
Ilgstošie bezdarbnieki 71;
Personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma 3;
Pirmspensijas vecuma bezdarbnieki 63.
Saskaņā ar Valkas novada Sociālā dienesta datiem personas, kurām no 2019. gada sākuma
vismaz vienu dienu ir bijis spēkā trūcīgas personas statuss personu skaits: 343, vismaz vienu reizi
izmaksāts vismaz viens sociālās palīdzības pabalsts, kopā personu skaits: 637, vismaz vienu reizi
izmaksāts pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, personu skaits: 111, vismaz
vienu reizi izmaksāts dzīvokļa pabalsts, personu skaits: 555, vismaz vienu reizi izmaksāts kāds no pārējiem
pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem, personu skaits: 429.
Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem izlietotie līdzekļi no 2019. gada sākuma, kopā 147
934,85 EUR. No tiem - pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 33747,09 EUR,
dzīvokļa pabalsts 78330,74 EUR, pārējie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti 35857,04 EUR t.sk.,
pabalsts veselības aprūpei 16818,25 EUR.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tika nodrošināti 126 personām,
tajā skaitā 6 bērniem. Aprūpes mājās pakalpojums tika nodrošināts 32 personām, patversmes pakalpojums
1 personai. Kopējās sociālo pakalpojumu izmaksas pašvaldībā 515717,69 EUR (pirktie un pašvaldībā
nodrošinātie pakalpojumi).
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, 2019. gadā 343 personām.
Sociālajos pabalstos (izvērtējot ģimenes (personas) materiālo stāvokli) 2011. gadā tika izmaksāti
316754 LVL (450700 EUR), 2012. gada 11 mēnešos 250877 LVL (356965 EUR), 2013. gadā 205697 LVL
(292680 EUR), 2014. gadā 166524 EUR, 2015. gadā 256346 EUR, 2016. gadā 247291 EUR, 2017. gadā
257705,79 EUR, 2018. gadā 166 364,95 EUR, 2019. gadā 147 934,85 EUR.
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 2019. gadā bija EUR 5000.
Grantu
programma tiks turpināta arī 2020.gadā ar EUR 2000 finansējumu.
Valkas novada dome 2019. gadā par veiktajiem darbiem pašvaldības ieviestajos Eiropas
Savienības līdzfinansētos projektos ir pārskaitījusi 6 287 599,94 EUR un 2019. gadā saņemtais ES
fondu līdzfinansējums ir 493 949,79 EUR.
Attīstības un plānošanas nodaļa 2019. 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 Grants ceļu bez cietā seguma pārbūve Valkas novadā
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.
2019.gadā pārbūvēti grants ceļi Ērģemē "Liepiņas – Dzelzītes" – 1 km, Valkas pagastā "Sprīdīši –
Roņi" – 1 km, Vijciemā "Žūri – Skripsti – Sūbri " - 1 km, Zvārtavā "Mierkalns-Būdas" – 2 km. Projekta
kopējās izmaksas 616 129,90 EUR, t.sk., ELFLA finansējums 473884,53 EUR.
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). Uz 2019. gada 31.
decembri 1907 (ja persona piedalās vairākos pasākumos, tā par katru reizi aizpilda dalībnieka anketu, bet
tiek uzskaitīta 1x), tai skaitā slimību profilakses pasākumos 370 personas un veselības veicināšanas
pasākumos 1511 personas. Aktīvākas ir bijušas sievietes – 1139, vīrieši – 768. 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. Būvdarbus plānots uzsākt 2020.
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.
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. No 2019. gada līdz 2022. gadam pašvaldība aktīvi
darbojas, lai veicinātu pilsētas iedzīvotāju pieslēgšanos jaunizbūvētajiem ūdenssaimniecības un
kanalizācijas tīkliem.
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 notika arī vērienīgi internāta pārbūves darbi, kuri
turpinājās līdz 2019. gada janvāra beigām. 2019. gada vasarā internāts aprīkots ar modernām un
funkcionālām mēbelēm. Papildus 2019. gadā ģimnāzijas Raiņa ielas 28A ēkā veikts remonts, ierīkojot IKT
laboratoriju, iegādātas IKT tehnoloģijas un mēbeles. 2020. gadā par projekta atlikušajiem līdzekļiem plānots
iegādāties mēbeles (krēslus, galdus) abām ģimnāzijas ēkām. 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.
2019. gadā apstiprināts 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 655 971,00 EUR, no tām 520 446,50 EUR ir ERAF līdzfinansējums
un 24 598,91 EUR ir valsts budžeta dotācija. Pašvaldības finansējums ir 110 925,59 EUR. 2019. gadā
uzsākta visu minēto aktivitāšu būvprojektu izstrāde. 2020. gadā plānots veikt būvdarbu iepirkumus un
uzsākt būvdarbus.
Valkas novada dome piedalās trīs Interreg Igaunijas – Latvijas programmas līdzfinansēto
projektu ieviešanā:
Sadarbībā ar Valgas pagasta 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 5 303 109,34 EUR EUR, t.sk., ERAF finansējums 2 999 999,98 EUR. Valkas novada
domes budžets projektā 3 184 343,01 EUR, t.sk., ERAF finansējums 1 511 289,19 EUR un valsts budžeta
dotācija 88 899,36 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. gadā pabeigta būvprojekta
izstrāde, veikts būvdarbu iepirkums un 2019. gada 9. decembrī uzsākti būvdarbi. Būvdarbus plānots
pabeigt līdz 2020. gada decembrim. Papildus 2019. gadā uzsāktas projekta mārketinga aktivitātes –

izstrādāts Mārketinga plānus, atjaunots ValgasValkas kopīgais logo un izveidota ValgasValkas mājaslapa
https://visitvalgavalka.com/.
2019. gadā pabeigti 2 INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020
projekti. Projekta “Zaļā dzelzceļa līnija -bijušo šaursliežu dzelzceļa līniju atjaunošana, izmantojot to
videi draudzīgā tūrisma maršrutā” ietvaros iztīrītas un sakoptas vecās dzelzceļa līnijas posmā no
Latvijas-Igaunijas robežas līdz Žuldiņām (aptuveni 5 km), iegādāti divussliežu riteņi, ar kuriem pārvietoties
no vecās Valkas dzelzceļa stacijas līdz Latvijas-Igaunijas robežai un atpakaļ, izveidota atpūtas vieta
un uzstādīta konteinertipa ēka, kur uzglabāt sliežu riteņus, pie vecās Valkas dzelzceļa stacijas. Projekta
kopējās izmaksas 34 225,00 EUR, t.sk., ERAF finansējums 29 091,25 EUR un valsts budžeta finansējums
1 711,25 EUR. Projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” mērķis
bija veicināt pārrobežu reģionu darba meklētāju un darba devēju pārliecību par viņu spēju atrast attiecīgi
piemērotu darbu vai darbinieku, veicināt pārrobežu integrāciju darba tirgū un nodarbinātības iespējas,
nodrošinot un uzlabojot labāku kvalitāti informācijas piekļuvei, pakalpojumiem, organizējot kopīgas
nodarbinātības un apmācības, un attīstot konsultāciju pakalpojumus. 2019. gadā notika vairākas projekta
aktivitātes – pabeigts pētījums par pārrobežu darbaspēka mobilitāti, organizēti pasākumi darba
devējiem
(Valgas-Valkas
uzņēmēju brokastis ,
pieredzes apmaiņas vizītes u.c.), pasākumi
darbiniekiem un darba meklētājiem. Kopējās projekta izmaksas Valkas novada domei 93 119.98 EUR,
t.sk., ERAF finansējums 79 152,00 EUR.
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 11 mērķa grupas jauniešus, kopējais
pieejamais finansējums 17 206,20 EUR. Līdz 2019.gada decembrim projektā iesaistīti 7 mērķa grupas
jaunieši.
2019. gadā izstrādāta un uzsākta vairāku LEADER projektu īstenošana. Projekta “Mūsdienīga
projektora un gaismu necaurlaidīgu žalūziju iegāde Kārķu tautas nama zālei” ietvaros iegādātas un
uzstādītas gaismu necaurlaidīgas žalūzijas un projektors Kārķu tautas nama zālē (ELFLA finansējums
4 746,95 EUR). Projekta “Pa Lustiņdruvas zvēru, putnu un kukaiņu pēdām” ietvaros līdz 2020. gada
jūnijam dabas takā "Lustiņdruva" plānots izveidot piecus oriģinālus vides objektus (ELFLA finansējums 7
423,74 EUR). Projekta “Valkas novada pašvaldības Kārķu brīvprātīgā ugunsdzēsēju formējuma
veiktspējas uzlabošana” ietvaros veikta logu un durvju nomaiņu DEPO ēkai, kā arī iegādāts apkures
katls un ugunsdzēsības inventārs (ELFLA finansējums 13 500,00 EUR). Projekta “Gaismas sistēmu
modernizācija Valkas pagasta Saieta namam “Lugažu muiža”” ietvaros plānots iegādāties 14
elektroenerģiju taupošu LED starmešu / prožektoru un papildus aprīkojuma (ELFLA finansējums 6
297,69 EUR). Projekta “Atpūtas un rotaļu laukuma labiekārtošana Kārķu pagastā” ietvaros līdz 2021.
gada vidum plānots izbūvēt mūsdienīgu, drošības standartiem atbilstošu atpūtas un rotaļu laukumu Kārķu
pagastā (ELFLA finansējums 13 500,00 EUR).
Zemes pārvaldība
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.
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.
Nekustamā īpašuma nodokļa administrācija

Pavisam Valkas novada nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites reģistrā reģistrēto kontu skaits ir
13591, no tās zemei – 8012, ēkām – 5579.
Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis 2019. gadā sastāda 545055.87 EUR. Veikts papildus
aprēķins par neapstrādātu lauksaimniecības zemi par 2019. gadu 14857.14 EUR.
2019. gadā kopumā samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis – 524266.10 EUR, (no tā 7168.99 EUR
nokavējuma nauda).
tai skaitā:
Samaksāts, EUR

Samaksāti parādi EUR

Aprēķināts, EUR

par 2019.gadu

par 2019.gadu

(kārtējie maksājumi, tai sk.
nokavējuma nauda)

(par iepriekšējiem
periodiem, tai sk.
nokavējuma nauda)

Zeme

393192.81

363947.04

19631.19

ēkas, mājoklis

131073.29

127382.22

13305.65

Nekustamā īpašuma
veids

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds Valkas novadā uz 01.01.2020. sastāda 112967.38 EUR,
nokavējuma nauda 34023.04 EUR, kopā 146990.42 EUR.
2019. gadā izsūtīti 599 brīdinājumi par administratīvā akta piespiedu piedziņu. Sagatavoti 37 lēmums
par nokavētu nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā un nodoti Tiesu izpildītājiem – parādu
piedziņai.
Uz personu iesniegumu pamata sagatavoti 2 lēmumi par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumu labprātīgu izpildi. Regulāri tiek sagatavotas izziņas par nodokļu nomaksu,
Regulāri tiek veikts nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins trūcīgajām un mazturīgajām personām,
piešķirot atvieglojumus. Kopumā piešķirti dažādi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 6925.23 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 un
mantojumu reģistrs, iesniegts 1 kreditora pieprasījums maksātnespējas lietā un 6 kreditora prasījumi
mantojumu lietās.
Valkas novada pašvaldības 2020. 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 2020.gada pamatbudžetā plānoti ieņēmumi EUR 13826711, tas ir par EUR 929403
vairāk kā iepriekšējā gadā.

Nodokļu ieņēmumi. Viena no lielākajām budžetu ieņēmumu sadaļām ir ieņēmumi no iedzīvotāju
ienākumu nodokļa – EUR 4146167, Salīdzinot ar 2019.gadā plānotajiem līdzekļiem, palielinājies par 5%
vai EUR 175 570. Ieņēmumi no īpašuma nodokļa plānoti par EUR 113 869 vairāk, kā iepriekšējā gadā,
ņemot vērā 2019.gada izpildi un nodokļa prognozi 2020.gadam.
Nodokļi par atsevišķiem pakalpojumu veidiem – plānoti ieņēmumi no azartspēļu nodokļa EUR 20000,
samazinājums par 36,36% vai EUR 35000.
Sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos, pamatbudžeta ieņēmumos 2020.gadā atzīst arī dabas
resursu nodokli EUR 29000.
Nenodokļu ieņēmumi kopumā plānoti EUR 184945, tas ir 1,34% no kopējiem ieņēmumiem
Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas tiek plānoti EUR 147570, kas ir par EUR87901 mazāk
kā 2019.gada plānā. Valsts nodevas un kancelejas nodevas EUR 11775. Naudas sodi un sankcijas EUR
3500,-.Pārējie nenodokļu ieņēmumi EUR 22100.
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi sastāda 17,62% no kopējiem ieņēmumiem un irplānoti
EUR 2436217. Plānoti ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un komunālajiem
pakalpojumiem (ūdeni, kanalizāciju, siltumu). Salīdzinot ar 2019.gadu, plānots palielinājums par EUR
268358. Tas saistīts ar komunālo maksājumu cenu celšanos un izvērtējot faktiskos ieņēmumus un
noslēgtos līgumus par maksas pakalpojumiem.
Transferti – veidojas no valsts budžeta un pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumiem –nākošā lielākā
ieņēmumu sadaļa – 46,8 % vai EUR 6476990. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu palielinājums par EUR
2196037.
Valsts budžeta transferti – valsts finansējums noteiktiem mērķiem EUR 6384323 (izglītības iestāžu
pedagogu atlīdzība, izlīdzināšanas fonds, finansējums projektiem). Lielāko pieaugumu veido finansējums
ES finansētajiem projektiem „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība”, “Sociālo pakalpojumu izveide
Valkas novadā”, “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā" un citiem
ES projektiem.
Pašvaldību budžeta transferti EUR 78651 ir finansējums, ko saņem no citām pašvaldībām par
izglītojamiem, kuri mācās mūsu izglītības iestādēs no citiem novadiem.

Pamatbudžeta izdevumi, bez aizdevumu atmaksas

Kods
01.000
03.000
04.000

Funkcionālās kategorijas
Vispārējie vadības dienesti
Sabiedriskā kārtība un
drošība

% no
kopējiem
2020.g.
izdevumie
m
8,52

Izmaiņas
(+;-)
EUR

2019g.
plāns
EUR

2020.g.
plāns
EUR

1136386
38138

1299334
50824

5288631

4615918

30,26

-672713

162948
12686

0,33

06.000

Ekonomiskā darbība (projekti)
Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana
Veselība

2634262
21071

3365745
22653

22,06

07.000

0,14

731483
1582

08.000

Atpūta, kultūra, reliģija

1210795

1199594

7,86

-11201

09.000

Izglītība

3690540

3944461

25,86

253921

10.000

Sociālā aizsardzība

1029411

757174

4,96

-272237

Kopā

15084234

15255703

0

171469

Valkas novada budžeta 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. 2020.gada plānoti budžeta izdevumi EUR 15255703. Salīdzinot ar 2019.gada sākumā
plānotajiem izdevumiem, plānots palielinājums par 1,12 % vai EUR 171469
Vispārējie vadības dienesti – šajos izdevumos ietilpst Izpildvaras institūcijas (dome, administrācija,
dzimtsarakstu nodaļa, grāmatvedības un finanšu nodaļa, pagastu pārvaldes)un pašvaldības parādu
procentu un aizņēmumu apkalpošanas maksājumi. Izpildvaras institūciju izdevumi plānoti 8,52 % no
kopējiem izdevumiem jeb EUR 1299334, kas sastāda EUR 148,58 uz vienu iedzīvotāju. Iepriekšējo un
kārtējā gadā saņemto aizņēmumu procentu nomaksai 2020.gadā plānots izlietot EUR 47000, tas ir par
EUR 12 000 vairāk kā iepriekšējā gadā.
Sabiedriskā kārtība un drošība – izdevumi pašvaldības policijai EUR 50824, tas ir 0,33 % no kopēja
budžeta un par EUR 12686 vairāk kā iepriekšējā gadā.
Ekonomiskā darbība – budžeta finansējums ekonomiskajai darbībai 2020.gadā plānots izmantot 30,26
% no kopējā budžeta vai EUR 4615918. Finansējums paredzēts ekonomiskās darbības struktūrvienību

uzturēšanai (Būvvalde, Attīstības nodaļa, Tūrisma informācijas birojs, novada autotransports) un ES
projektu realizācijai.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 2020.gadā plānots izlietot 22,06 % no kopējā
budžeta vai EUR 3365745, tas ir par EUR 731483 vairāk kā 2019.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. Pamatojoties uz izmaiņām normatīvajos aktos, pamatbudžeta izdevumos uzskaita arī izdevumus
autoceļu uzturēšanai no mērķdotācijas EUR 252805.
Veselība – veselības aprūpei no budžeta plānoti EUR 22653, līdzekļi paredzēti feldšerpunktu
uzturēšanai.
Atpūta, kultūra un reliģija – 2020.gada budžetā plānoti līdzekļi 7,86 % apmērā no kopējā budžeta vai
EUR 1199594.Valkas novada dome finansē visas novada kultūras iestādes: kultūras namus, tautas namus,
bibliotēkas, muzeju, sporta iestādes un pārējos kultūras un sporta pasākumus. Finansējuma 2020.gadā
samazinājies par EUR 11201.
Izglītība – izglītības funkcijas finansēšanai 2020.gadā plānoti 25,86 % vai EUR 3944461. Salīdzinot ar
2019.gada budžetu, plānots pieaugums par 6,44 % vai EUR 253921. Finansējums paredzēts visām Valkas
novada izglītības iestādēm (pirmsskolas izglītības iestādes, skolas, ģimnāzija, mūzikas un mākslas skola,
sporta skola, bērnu un jauniešu centrs „Mice”, ), kā arī izglītības pabalstiem labākajiem izglītojamajiem un
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.
Sociālā aizsardzība – 2020.gadā pašvaldība veikusi sociālās nozares darbības izvērtējumu, kā
rezultātā notikusi Sociālā aprūpes centra nodošana biedrībai “Latvijas Sarkanais krusts” un ģimenes
atbalsta centrs „Saulīte” likvidācija. Reorganizācijas rezultātā izdevumu plāns sociālajā aizsardzībā
samazinājies par EUR 272237 jeb 26,45 %.
2020.gadā plānots finansējums 4,96 % no kopējiem plānotajiem izdevumiem, kas sastāda EUR
757174. Sociālās aizsardzības izdevumi ietver Sociālā dienesta un Bāriņtiesas uzturēšanas izdevumus un
līdzekļus sociālai palīdzībai trūcīgajiem novada iedzīvotājiem.
Pamatbudžeta izdevumi, atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

EKK

2019.gads
EUR

2020.gads
EUR

% no
Kopējiem
2020.g.
izdevumiem

Nosaukums

Izmaiņas
(+;-)
EUR

1000

Atlīdzība

6178862

6254801

41.00

+75939

2000

Preces un pakalpojumi

3532451

4011082

26.29

+478631

3000

Subsīdijas un dotācijas

84997

77926

0.51

-7071

5000

Pamatkapitāla veidošana

4828740

4251971

27.87

-576769

6000

Sociālie pabalsti

346111

534691

3.50

+188580

7000

Transferti
KOPĀ

113073

125232

0.82

+12159

15084234

15081780

+171469

Būtisku daļu no 2020.gada plānotā budžeta veido izdevumi atlīdzībai (atalgojums, darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas iemaksas) 41 % vai EUR 6254801, tas ir par 1,22 % vai EUR 75939 vairāk kā
2019.gadā. Pieaugums saistīts ar darba algas pieaugumu pedagogiem. Budžeta līdzekļi preču un
pakalpojumu apmaksai plānoti 26,29 % apmērā no kopējā budžeta vai EUR 4011082. Tie ir Valkas novada
visu iestāžu uzturēšanas izdevumi (komandējumiem, remontiem, apkurei, elektroenerģijai, sakariem,
precēm). 2020.gadā ir plānoti līdzekļi neparedzētiem gadījumiem EUR 65000, plānots apmēram 10 %
pieaugums degvielas izdevumiem, kā arī pieaugums apkures un pārējo komunālo maksājumu
nodrošināšanai. 2020.gadā plānoti EUR 105847 pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai.
2020.gada budžetā plānotas dotācijas un subsīdijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem
EUR 77926, kas ir par EUR 29309 mazāk kā 2019.gadā. No šīs summas EUR 2000 plānoti Granta
programmai, EUR 61983 biedrību un nodibinājumu sabiedrisko aktivitāšu atbalstam, kā arī paredzēts
līdzfinansējums biedrībām un nodibinājumiem LEADER projektu apstiprināšanas gadījumā.
Pamatkapitāla veidošanai plānoti 27,87 % vai EUR 4251971. Salīdzinot ar 2019.gadu, finansējums
samazinājies par EUR 576769 .
Finansējums sociāliem pabalstiem plānots 3,5 % vai EUR 534691. Pieaugums pret 2019.gadu EUR
188580. Tas saistīts ar maksājumu pieaugumu par Valkas novadā deklarēto iedzīvotāju uzturēšanos
sociālās aprūpes iestādēs.
Transferti plānoti 0.82 % no kopējā budžeta vai EUR 125232, kas ir par EUR 12159 vairāk, kā
2019.gada plāns.
Finansēšana
Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2020. EUR 320682.
2020.gadā plānots saņemt apstiprinātos aizņēmumus EUR 2153232.
2020.gadā pašvaldībai valsts kasē veicama aizņēmumu atmaksa EUR 1044922.
Valkas novada domes saistību apmērs uz 1.01.2020. EUR 24324514
Pielikumā Nr.4 Valkas novada domes saistības 2020.gadā un turpmākajos gados.

7.§.
Par veselības apdrošināšanu Valkas novada pašvaldībā
_______________________________________________________
(V.Zariņš, I.Grandava)
Pašvaldība ir noteikusi amatus, kuru darba pienākumus veicot, darbinieki ir visvairāk pakļauti reālam
dzīvības vai veselības apdraudējumam un kuriem veicama veselības apdrošināšana. Pēdējo reizi ar
2019.gada 31.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 2.§ ) “Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada
29.novembra lēmumā “Par darbinieku veselības apdrošināšanu Valkas novada pašvaldībā” (sēdes
protokols Nr.13, 4.§), amatu saraksts tika papildināts, tomēr tas neaptver visas apdraudējuma riskiem
pakļautās amatu grupas. Augsts apdraudējuma līmenis un riskiem pakļauta darba vide bez sarakstā jau
iekļautajiem darbiniekiem ir arī Siltumapgādes nodaļas darbiniekiem un vadītājam, Ūdensapgādes un
kanalizācijas nodaļas vadītājam, attīrīšanas iekārtu operatoriem un tehniskās uzraudzības inspektoram,
tāpēc saraksts jāpapildina ar šiem amatiem.
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 2020.gada 13.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 8.§.) un vadoties no
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 37.panta 4.daļas, likuma „Par
iedzīvotāju ienākumu nodokli” 8.panta 5.daļas un ņemot vērā veselības apdraudējuma riskus
atsevišķos amatos Valkas novada pašvaldībā, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S. Pilskalne, A.Gailis,
D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt amatus, kurus ieņemošie darbinieki ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības
apdraudējumam un kuriem veicama veselības apdrošināšana (pielikumā).
2. Noteikt, ka apdrošināšanas polises cena nedrīkst pārsniegt normatīvajos aktos par iedzīvotāju
ienākuma nodokli noteikto apmēru.
3. Darba tiesisko attiecību vai amata pilnvaru izbeigšanās gadījumā Apdrošinātajam pēc izvēles ir
tiesības:
3.1. turpināt izmantot saņemto apdrošināšanas programmu, iemaksājot pašvaldības budžetā
apdrošināšanas prēmijas neizmantoto daļu;
3.2. nodot veselības apdrošināšanas karti darba devējam (Apdrošināmā veselības apdrošināšana ar
šo brīdi tiek izbeigta).
4. Atcelt Valkas novada domes 2012.gada 29.novembra lēmumu “Par darbinieku veselības
apdrošināšanu Valkas novada pašvaldībā” (protokols Nr.13, 4.§).
5. Lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.februārī.
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 7.§)
Amati, kurus ieņemošie darbinieki pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam
un kuriem veicama veselības apdrošināšana
1.Pašvaldības policijas priekšnieks.
2.Pašvaldības policijas inspektors.
3.Bāriņtiesas priekšsēdētājs.
4.Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks.
5.Bāriņtiesas loceklis.
6.Sociālā dienesta vadītājs.
7.Sociālā dienesta sociālā darba vadītājs, sociālais darbinieks un aprūpētājs.
8.Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas sanitārtehniķis-automašīnas vadītājs.
9.Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas attīrīšanas iekārtu operators.
10.Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas tehniskās uzraudzības inspektors.
11.Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas vadītājs.
12.Siltumapgādes nodaļas vadītājs.
13.Siltumapgādes nodaļas tehniskās uzraudzības inspektors.
14.Siltumapgādes nodaļas atslēdznieks, atslēdznieks-metinātājs, elektroatslēdznieks.
15.Dzīvnieku patversmes veterinārārsta palīgs.
16.Valkas novada domes vecākais remontstrādnieks, remontstrādnieks.
17.Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas traktora-automašīnas vadītājs.
18.Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas ekskavatora vadītājs.

19.Pagasta pārvaldes traktora vadītājs.
20.Pagasta pārvaldes vadītājs.
21.Pagasta pārvaldes komunālās saimniecības vadītājs.
22.Pagasta pārvaldes komunālās saimniecības vadītāja vietnieks.

8.§
Par Valkas novada pašvaldības korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāna
2020.-2021. gadam apstiprināšanu
(V.Zariņš)
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 16.jūlija rīkojumu Nr.393 „Par Korupcijas novēršanas un
apkarošanas pamatnostādnēm 2015.-2020.gadam” tika apstiprinātas korupcijas novēršanas un
apkarošanas pamatnostādnes. Saskaņā ar rīkojuma 3.punktu, par pamatnostādnēs paredzēto uzdevumu
un pasākumu izpildi atbildīgajām institūcijām (t. sk. pašvaldībām) ir jānodrošina uzdevumu un pasākumu
izpildi.
Likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības dome pieņem
iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas). Lai nodrošinātu Valkas novada pašvaldības
valsts amatpersonu un darbinieku lietderīgu un likumīgu rīcību ar pašvaldības mantu, pilnveidotu iekšējo
pretkorupcijas sistēmu, novērstu iespējamo koruptīvo rīcību interešu konflikta situācijās, stiprinātu ētisku
rīcību un uzvedību, pilnveidotu zināšanas par korupcijas novēršanas prasībām, kā arī lai veicinātu labas
pārvaldības principu pašvaldības darbībā, ir izstrādāts Valkas novada pašvaldības korupcijas risku
analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns 2020.-2021. gadam.
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 2020.gada 13.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 9.§.) un vadoties no
likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S. Pilskalne,
A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada pašvaldības korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plānu
2020.-2021. gadam.
2. Publicēt lēmuma 1.punktā minēto dokumentu Valkas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.valka.lv.
3. Par lēmuma izpildi atbild izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Pielikums
Valkas novada domes
2020. gada 20.janvāra sēdes
lēmumam (protokols Nr.1, 8.§)
Valkas novada pašvaldības korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāns
2020.-2021. gadam

1.

2.

Korupcijas riska zona /
funkcija, ar kuru
saistās korupcijas
risks
Lēmumu pieņemšana

Iepirkumu procedūras
Publisko iepirkumu
likuma noteiktajā kārtībā

Risku izvērtējums
Korupcijas risks

Iespējamība

Seku
nozīme

Personiskā labuma
gūšana.

Drīzāk
zema

Drīzāk
zema

Darbinieka
ietekmēšana nolūkā
panākt personai
labvēlīga lēmuma
pieņemšanu
Prettiesiska rīcība
procedūrā ar mērķi
gūt labumu sev vai
citai personai

Augsta

Augsta

Kukuļa pieprasīšana,
pieņemšana,
starpniecība
kukuļošanā
Valsts amatpersonu
funkciju izpilde
interešu konflikta
situācijā, pārkāpjot
likumā noteiktos
ierobežojumus

Pasākums
Atklāta lēmumu pieņemšana,
nepiedalīšanās lēmuma
pieņemšanas jautājumos, kuros
amatpersona gūst personisko
labumu.
Nodrošināt Iepirkumu komisijas
darbības caurspīdīgumu,
dokumentējot un informējot par
procesu likumā noteiktajā
kārtībā.

Atbildīgā persona /
institūcija

Ieviešanas
termiņi

Deputāti,
izpilddirektors
Iestāžu /
struktūrvienību
vadītāji
Iepirkumu komisijas
priekšsēdētājs

Pastāvīgi

Komisijas locekļi

Pastāvīgi

Izpildes
rezultāts

3.

4.

Iepirkumu procedūras,
kurās nav jāpiemēro
Publisko iepirkumu
likuma noteikumi

Administratīvo aktu
(lēmumu) projektu
sagatavošana un/vai
pieņemšana

Kukuļa pieprasīšana,
pieņemšana,
starpniecība
kukuļošanā
Neatļauta rīcība ar
institūcijas vai tai
lietošanā nodotiem
finanšu līdzekļiem
Darbinieka/
amatpersonas
ietekmēšana nolūkā
panākt personai
labvēlīga lēmuma
pieņemšanu.
Kukuļa pieprasīšana,
pieņemšana,
starpniecība
kukuļošanā
Personiskā labuma
gūšana.

Augsta

Augsta

Veikt tirgus izpēti, nodrošinot
iekšējā normatīvā akta
noteikumu izpildi.

Izpilddirektors,
iestāžu un
struktūrvienību
vadītāji.

Pastāvīgi

Drīzāk
zema

Drīzāk
zema

Pilnveidot iesniegumu
pieņemšanas procedūru,
gadījumos, kad amatpersona ir
deleģēta pieņemt lēmumu vai
izdot administratīvo aktu
institūcijas vārdā

Izpilddirektors,
iestāžu un
struktūrvienību
vadītāji

Pastāvīgi

Drīzāk
zema

Augsta

Administratīvi
juridiskā nodaļa

Pastāvīgi

Izpilddirektors,
iestāžu,
struktūrvienību
vadītāji,
Grāmatvedības un
finanšu nodaļa
Izpilddirektors
Iestāžu vadītāji
Grāmatvedības un
finanšu nodaļa
Materiāli atbildīgās
personas

Pastāvīgi

6.

Budžeta līdzekļu
racionāla izmantošana

Līdzekļu nelietderīga
un neefektīva
izlietošana.
Iespējama līdzekļu
izšķērdēšana.

Drīzāk
zema

Drīzāk
augsta

Informēt amatpersonas par
valsts amatpersonas
pienākumiem.
Informēšana par jauniem
ierobežojumiem, ko
amatpersonām uzliek likums.
Iekšējās pārbaudes.
Detalizēta izdevumu kontrole.

7.

Pašvaldības mantas
izmantošana

Neatļauta rīcība ar
pašvaldības
īpašumā, lietošanā
vai glabāšanā nodotu
mantu vai finanšu
līdzekļiem.

Drīzāk
augsta

Drīzāk
zema

Materiālās atbildības
noteikšana.

5.

Valsts amatpersonu
interešu konflikts,
savienojot amatu
pašvaldībā ar darbu citā
iestādē, komisijās

Nesaskaņota amatu
savienošana.

Inventāra uzskaite.
Atskaites par mantas izlietošanu
un saglabāšanu.

Pastāvīgi

8.

Pašvaldības informācijas
izmantošana

Jebkādas
informācijas
neatļauta
izmantošana ar
mērķi gūt personisko
labumu.

Drīzāk
zema

Drīzāk
zema

Pašvaldības rīcībā esošās
informācijas (izņemot
ierobežoto-tas pieejamības
informāciju) publiskošana
sociālajos tīklos, avīzēs u.c.,
nodrošinot visiem vienādas
iespējas izmantot informāciju.
Pašvaldības administrētos
sociālajos tīklos regulāri aicināt
sabiedrību līdzdarboties svarīgu
un aktuālu domes/ pašvaldības
kompetencē esošo jautājumu
risināšanā - aptauju, viedokļu
u.c. formu veidā.

Iestāžu un
struktūrvienību
vadītāji
Izpilddirektors

Tikšanās ar iedzīvotājiem un
diskusijas, apspriežot
iedzīvotājiem svarīgus
jautājumus.
Sabiedrības informēšanas
pasākumi, nodrošinot
pašvaldības darba atklātību ar
preses, televīzijas, radio
starpniecību.
9.

Pašvaldības
pakalpojumu sniegšana

10.

Iesniegumu izskatīšana,
atbilžu sagatavošana

11.

Korupcijas riskiem
pakļautie amati

Nav noteikta kārtība,
kādā tiek sniegti
pašvaldības
pakalpojumi.
Darbiniekam noteikto
pienākumu apzināta
neveikšana vai
nolaidīga veikšana
savās vai citas
personas interesēs.
Korupcijas un
interešu konflikta
riska iestāšanās
iespējamība.
Iespēja darbiniekiem
rīkoties
vienpersoniski.
Nepietiekama
darbinieku rīcības

Zema

Zema

Publiskot pašvaldības sniegto
pakalpojumu aprakstu.

Drīzāk
zema

Drīzāk
augsta

Veikt regulāru kontroli par
iesniegumu pārbaudes
izskatīšanas termiņiem.
Veikt regulāras pārbaudes par
izskatītajiem iesniegumiem.

Drīzāk
zema

Augsta

Izvērtēt un noteikt korupcijas
riskam pakļautos amatus.
Kontrolēt un uzraudzīt
darbinieku rīcību.

Pastāvīgi

Vismaz 1
reizi gadā
iedzīvotāju
sapulces

Izpilddirektors,
iestāžu /
struktūrvienību
vadītāji
Iestāžu vadītāji,
Izpilddirektors

Pastāvīgi

Izpilddirektors,
iestāžu vadītāji
Administratīvi
juridiskā nodaļa

Līdz
01.05.2020.

Izlases
kārtībā

Pastāvīgi

12.

Darbinieku informētība
par korupcijas
novēršanas jautājumiem

13.

Vienotu uzvedības
standartu, profesionālās
ētikas principu un
interešu konflikta
novēršanas
nodrošināšana
pašvaldībā
Personāla vadības
nodrošināšana un
personāla vadības
procesu attīstības
veicināšana

14.

kontrole un
uzraudzība.
Nepietiekamas
zināšanas un
informētība par
korupcijas
novēršanas
jautājumiem.
Uzvedības standartu
un ētiskas rīcības
kritēriju trūkums.

Nevienlīdzīga
attieksme lēmumu
pieņemšanā attiecībā
uz citiem
darbiniekiem vai
pretendentiem uz
amata vietu
institūcijā.
Nevienlīdzīga
attieksme pret
darbinieku faktisko
noslogojumu,
kvalitātes piemaksu
piešķiršanu un darba
algas palielināšanu.

Drīzāk
zema

Augsta

Organizēt darbinieku apmācības
pašvaldības iestādēs/
struktūrvienībās par korupcijas
novēršanas jautājumiem.

Izpilddirektors,
iestāžu vadītāji

Pastāvīgi

Drīzāk
zema

Augsta

Izstrādāts vienots pašvaldības
darbinieku ētikas kodekss.

Izpilddirektors,
iestāžu vadītāji,
Ētikas komisija

Pastāvīgi

Drīzāk
zema

Drīzāk
zema

Vienota kārtība, kādā
darbiniekiem tiek piešķirtas
piemaksas un pabalsts ejot
atvaļinājumā.

Izpilddirektors,
iestāžu vadītāji,
Personāla nodaļa

Pastāvīgi

Veikt darbinieku novērtēšanu
atbilstoši iekšējam normatīvajam
aktam.
Nodrošināt vakanču publicēšanu
pašvaldības tīmekļvietnē
www.valka.lv .
Darbinieku atlasi uz vakanto
amatu veikt izmantojot publisku
pretendentu atlasi, normatīvajos
aktos noteiktajos gadījumos –
atklātu konkursu.
Veikt amatu aprakstu
aktualizēšanu, precizējot
pienākumus atbilstoši darbinieku
noslogojumam.
Veikt funkciju un darbinieku
noslogojuma auditu.

Radīt vienlīdzīgas iespējas
darbinieku apmācībām,
kvalifikācijas celšanai

15.

Sabiedrības iesaistīšana
lēmumu pieņemšanā

Informācijas
nepieejamība/
ierobežota
pieejamība

Zema

Zema

Informēt personas par interešu
konflikta, amatu savienošanas
ierobežojumiem un ētikas
kodeksa prasībām, dibinot darba
tiesiskās attiecības vai stājoties
amatā
Nodrošināt atklātumu lēmumu
pieņemšanas procesā.
Informācijas publicēšana par
pieņemtajiem lēmumiem, sēžu
audioieraksti.
Sabiedrības iesaistīšana
lēmumu pieņemšanā.
Atklātas diskusijas.

Izpilddirektors
Administratīvi
juridiskā nodaļa

Pastāvīgi

9.§
Par konceptuālu atbalstu operatīvā līzinga līguma slēgšanai (nomai)
(I.Grandava, V.A.Krauklis, A.Simulis)
Izvērtējot Valkas novada domes iestāžu, struktūrvienību iesniegumus 2020.gada budžeta projektam,
secinām, ka nepieciešami apjomīgi ieguldījumi iestāžu materiālās bāzes uzlabošanā. Tā kā Valkas novada
domei nav pieejami tik apjomīgi finanšu resursi, tad ir ierosinājums slēgt operatīvā līzinga līgumus par
datortehnikas, 20-vietīga autobusa un mikroautobusa nomu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punkta,
21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S. Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Konceptuāli atbalstīt operatīvā līzinga līguma slēgšanu (pielikumā):
1.1. Datortehnikas nomai Valkas novada domes un tās struktūrvienību darbiniekiem;
1.2. 20-vietīga autobusa nomai Valkas pagastā;
1.3. Mikroautobusa nomai administrācijas funkciju nodrošināšanai.
2. Pēc iepirkumu procedūru veikšanas, precizēt nepieciešamos operatīvā līzinga maksājumu
apmērus.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2020.gada 20.janvāra sēdes
lēmumam (protokols Nr.1, 9.§)
Operatīvā līzinga priekšmets

Līguma termiņš

1.

Datortehnika 46 vienības

5 gadi

2.

Autobuss ar apmēram 20 sēdvietām

6 gadi

3.

Mikroautobuss ar 7 -8 sēdvietām

5 gadi

N.p.k.

10.§
Valkas novada domes deputātes Evijas Miškas iesnieguma
par deputāta pilnvaru nolikšanu izskatīšana
________________________________________________________
(V.Zariņš, V.A.Krauklis)
Valkas novada dome izskata novada domes deputātes Evijas Miškas 2019.gada 27.decembra
iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu. Atbilstoši likumam lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos
pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs
ir saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome
nepieņem, attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai.
E.Miška iesniegumu ir iesniegusi 2019.gada 27.decembrī plkst. 15:25, t.i. pēc Valkas novada domes
2019.gada 27.decembra sēdes.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta
statusa likuma 3. panta pirmās daļas 1. punkta, 3. panta ceturtās daļas, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S. Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:

1. Izbeigt Valkas novada domes deputātes Evijas Miškas deputāta pilnvaras pirms termiņa.
2. Lēmumu pēc tā parakstīšanas iesniegt Valkas novada Vēlēšanu komisijai.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
11.§
Valkas novada domes priekšsēdētāja 2020.gada 2.janvāra
rīkojuma Nr. 5.1/20/3 “Par darba attiecību pārtraukšanu ar Gunti Bašķi” apstiprināšana
(V.Zariņš)
Domes deputāte D.Bašķe lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā nepiedalās.
Valkas novada dome ir saņēmusi izpilddirektora vietnieka - Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas
nodaļas vadītāja Gunta Bašķa iesniegumu, ar kuru viņš informē, ka veselības stāvokļa dēļ nevar pildīt
izpilddirektora vietnieka - Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja amata pienākumus.
Iesniegumam pievienots arī ārsta atzinums. Izvērtējot Valkas novada domes vakances un saņemto ārsta
atzinumu, secināts, ka Valkas novada dome nevar piedāvāt G.Bašķa veselības stāvoklim atbilstošu amatu.
Ņemot vērā minētos apstākļus, Valkas novada domes priekšsēdētājs 2020.gada 2.janvārī izdeva rīkojumu
Nr. 5.1/20/3 “Par darba attiecību pārtraukšanu ar Gunti Bašķi”.
Saskaņā ar Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada
pašvaldības nolikums” 21.punktu Izpilddirektora vietnieku ieceļ amatā Valkas novada dome. Tas nozīmē,
ka arī atbrīvot izpilddirektora vietnieku var tikai dome. Minēto saistošo noteikumu 16.15.apakšpunkts
nosaka, ka domes priekšsēdētājs ārkārtas gadījumos izdod rīkojumus par jautājumiem, kas ir domes
kompetencē, kuri pēc tam apstiprināmi tuvākajā domes sēdē.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 9.punkta un Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada
pašvaldības nolikums” 16.15.apakšpunkta un 21.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S. Pilskalne,
A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes priekšsēdētāja 2020.gada 2.janvāra rīkojumu Nr. 5.1/20/3 “Par
darba attiecību pārtraukšanu ar Gunti Bašķi” (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
12.§
Valkas novada domes priekšsēdētāja 2020.gada 7.janvāra
rīkojuma Nr.4-v “Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu” apstiprināšana
(V.Zariņš)
Valkas novada dome 2019.gada 30.decembrī ir saņēmusi Centrālās vēlēšanu komisijas 2019.gada
27.decembra rīkojumu Nr.173 “Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu”, ar kuru Centrālā
vēlēšanu komisija uzdeva republikas pilsētu un novadu domēm noteikt parakstu vākšanas vietas līdz
2020.gada 10. janvārim, pašvaldībās ar balsstiesīgo skaitu virs 10 000 paredzot ne mazāk kā vienu
parakstu vākšanas vietu uz katriem 10 000 balsstiesīgajiem. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
datiem Valkas novadā 2019.gada 27.decembrī bija 6527 balsstiesīgie iedzīvotāji.
Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi
Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām””
atcelšanu, ir nepieciešams noteikt parakstu vākšanas vietas adresi Valkas novadā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Valkas novada domes priekšsēdētājs 2020.gada 7.janvārī izdeva rīkojumu
Nr.4-v “Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu”. Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo
noteikumu Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums” 16.15.apakšpunkts nosaka, ka domes
priekšsēdētājs ārkārtas gadījumos izdod rīkojumus par jautājumiem, kas ir domes kompetencē, kuri pēc
tam apstiprināmi tuvākajā domes sēdē.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par tautas nobalsošanu,
likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 7.panta 1.daļas un Valkas novada domes 2009.gada
30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums” 16.15.apakšpunkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S. Pilskalne, A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,

Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.

Apstiprināt Valkas novada domes priekšsēdētāja 2020.gada 7.janvāra rīkojumu Nr.4-v “Par
parakstu vākšanas vietas noteikšanu” (pielikumā).
Lēmumu nosūtīt Centrālajai vēlēšanu komisijai.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

13.§
Valkas novada domes priekšsēdētāja 2020.gada 8.janvāra
rīkojuma Nr.5.1/20/6 “Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Māri Žigatu” apstiprināšana
(V.Zariņš)
Valkas novada dome ir saņēmusi Valkas pilsētas Kultūras nama direktora Māra Žigata iesniegumu, ar
kuru viņš lūdz viņu atbrīvot no Valkas pilsētas Kultūras nama direktora amata ar 2020.gada 10.janvāri uz
savstarpējas vienošanās pamata. 2020.gada 8.janvārī saskaņā ar Darba likuma 114.pantu ir noslēgta
vienošanās Nr.5.15.1/20/11 starp Māri Žigatu un Valkas novada domi par darba tiesisko attiecību
izbeigšanu pēc savstarpējas vienošanās. Ņemot vērā minētos apstākļus, Valkas novada domes
priekšsēdētājs 2020.gada 8.janvārī izdeva rīkojumu Nr.5.1/20/6 “Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar
Māri Žigatu”, nosakot par darba tiesisko attiecību beigu termiņu 2020.gada 10.janvāri.
Saskaņā ar Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada
pašvaldības nolikums” 16.15.apakšpunktu domes priekšsēdētājs ārkārtas gadījumos izdod rīkojumus par
jautājumiem, kas ir domes kompetencē, kuri pēc tam apstiprināmi tuvākajā domes sēdē.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 9.punkta un Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada
pašvaldības nolikums” 16.15.apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, V.Vesingi, V.Zariņš, K.Sula, S. Pilskalne,
A.Gailis, D.Bašķe), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.

Apstiprināt Valkas novada domes priekšsēdētāja 2020.gada 8.janvāra rīkojumu Nr.5.1/20/6 “Par
darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Māri Žigatu” (pielikumā).
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sēde slēgta 2020.gada 20.janvārī, plkst.16:20.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

