
 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA 
V A L K A S   N O V A D A   D O M E 

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

 
S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I 

Valkā 
 
2015.gada 28.maijā                                    Nr.10 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2015.gada 28.maija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.8,3.§) 

 
 
 

 
 

Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 
„Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 
30.pantu 

 
 
 

 
1. Apstiprināt 2015.gada Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes 

grozījumi (1.pielikums). 
2. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums). 

 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)                 V.A.Krauklis 

 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2.pielikums 
 pie Valkas novada domes 

2015.gada 28.maija 
saistošiem noteikumiem Nr.10 

  
 
Paskaidrojuma raksts Valkas novada  domes saistošajiem noteikumiem Nr.10 
„Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2  
„Valkas novada domes 2015.gada pamatbudžets”” 
 
 
 Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem 
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2015.gada budžeta 
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi: 

• Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums; 

• Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem; 

• Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās 
klasifikācijas kodiem; 

• Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa ; 

• Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām; 
1. Ieņēmumi 
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem, citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikti 

grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē – palielinājums EUR  32684.-. 
1.1. Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti kopumā palielināti par EUR 5517.-,tajā skaitā: 

• Valkas novadpētniecības muzeja projekta „J.Cimzes dziesmu krājuma „Dziesmu rota” 
pirmizdevuma izmantošanas nodrošināšana” realizācijai, 

• NVA projekta „Pasākumi vasaras brīvlaikā skolēniem” projekta realizācijai – EUR 1512.-
. 

1.2.Budžeta iestāžu ieņēmumi – EUR 26767,-, tajā skaitā: 

• Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem – EUR 20730.-, 

• Pārējie ieņēmumi – EUR 6037.-. 
2. Izdevumi 

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām 
un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumus palielinot par EUR 192242.-. Izdevumu 
finansēšana tiek nodrošināta ar ieņēmumiem un aizņēmumiem. 

2.1. Vispārējiem vadības dienestiem kopumā izdevumi palielināti par EUR 56237.-, tajā skaitā : 

• Valkas novada domes administrācijai EUR 30000.- īpašuma iegāde Valkā, Semināra ielā 21 
un datortehnikas iegādei EUR 12337.-; 

• Grāmatvedības un finanšu nodaļai datortehnikas iegādei EUR 5561.-; 

• Zvārtavas pagasta pārvaldei datortehnikas iegādei EUR1854.-; 

• Vijciema pagasta pārvaldei datortehnikas iegādei EUR 1854.-; 

• Valkas pagasta pārvaldei datortehnikas iegādei EUR 1854.-; 

• Kārķu pagasta pārvaldei datortehnikas iegādei EUR 927.-; 

• Ērģemes pagasta pārvaldei datortehnikas iegādei EUR 1850.-. 
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 14090,- tajā skaitā : 

• Būvvaldei EUR 2170.- datortehnikas iegādei; 

• Attīstības un plānošanas nodaļai EUR 5266.- datortehnikas iegādei; 

• Valkas novadpētniecības muzeja projekta „J.Cimzes dziesmu krājuma „Dziesmu rota” 
pirmizdevuma izmantošanas nodrošināšana” realizācijai EUR 3450.-; 

• NVA projekta „Pasākumi vasaras brīvlaikā skolēniem” projekta realizācijai EUR 3204.-. 
2.3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti izdevumi par EUR 21217,-, 

Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai – telts iegādei. 
2.4. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā palielināti par EUR 66826.-, tajā skaitā : 

• Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļai EUR 6907.- datortehnikas iegādei 

• Kārķu pagasta tautas nams EUR 278.- videonovērošanas kameru iegādei; 

• Valkas kultūras namam telpu remontam, kases aparāta un sūkņa barošanas bloka iegādei 
EUR 2663.-, estrādes atjaunošanai EUR 54785.-,datortehnikas iegādei EUR1854,-. 

2.5.   Izglītībai kopumā izdevumi palielināti par EUR 2750.-,tajā skaitā : 

• Valkas ģimnāzijai piešķirts finansējums metodiskā darba un olimpiāžu organizēšanai EUR 
1065.-; 

• Valkas pamatskolai piešķirts finansējums EUR 400,-  skolas ekskursiju projektu konkursa 
„Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” īstenošanai; 

• Bērnu jaunatnes sporta skolai piešķirts finansējums EUR 1285.-, tajā skaitā no Izglītības un 
zinātnes ministrijas sporta inventāra iegādei EUR 555.- un no Latvijas futbola federācijas 
saņemtie līdzekļi vimpeļu izgatavošanai EUR 200,-,pasākumam „Pavasaris 2015” EUR 270.-
,pasākumam „Valkas-Valgas kauss 2015” organizēšanai. 

3. Sociālai aizsardzībai kopumā izdevumi palielināti par EUR 31122.-, tajā skaitā : 



• Sociālās aprūpes namam EUR 21854.-;tajā skaitā atlīdzībai EUR 13396.-, pakalpojumiem 
EUR 6604.-, datortehnikas iegādei 1854,-; 

• Valkas novada bāriņtiesai EUR 2781.- datortehnikas iegādei; 

• Sociālajam dienestam EUR 6487,- datortehnikas iegādei. 
4. Finansēšana – aizņēmumi EUR 159558.- tajā skaitā : 

• Valkas brīvdabas estrādes renovācijai EUR 54785,-; 

• Pasākumu telts iegādei EUR 21217.-; 

• Īpašuma iegāde Valkā, Semināra ielā 21 EUR 30000.-; 

• Datortehnikas iegāde Valkas novada iestādēm EUR 53556.-. 
 

 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)   V.A.Krauklis 

 
 
 

 


