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

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

 pie Valkas novada domes 
2015.gada 30.jūlija 

saistošiem noteikumiem Nr.13 
 

Paskaidrojuma raksts Valkas novada  domes saistošajiem noteikumiem Nr.13 
„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  522188.-. 
1.1. Pašvaldības saņemtie dažādi nenodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 896.-:nodibinājuma 

„Rietumu Bankas labdarības fonds” finansiāls atbalsts Valkas novada centrālās bibliotēkas 
projektam „Prāta spēju un radošuma veicinošas galda spēles Valkas novada publiskajās 
bibliotēkās”. 

1.2. Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta  palielināti par EUR 486356,-, tajā skaitā: 

• Saņemts finansējums  projekta realizācijai „ Datorzināšanas ar priekšzināšanām „ EUR 
4002.-, 

• Saņemts finansējums par realizēto projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazināšanai Valkas pamatskolā” –EUR 462535.-, 

       1.3.Pārējie ieņēmumi palielināti par EUR 34936.-. 
1. Izdevumi 

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām 
un ekonomiskās klasifikācijas kodiem , kopumā izdevumus palielinot par  EUR 468254.-. Izdevumu 
finansēšana tiek nodrošināta ar ieņēmumiem un aizņēmumiem. 

2.1. Vispārējiem vadības dienestiem kopumā izdevumi palielināti par EUR 11652.-, tajā skaitā : 

• Valkas novada domes administrācijai EUR 11350.- automašīnas iegādei. 

• Kārķu pagasta pārvalde – iniciatīvas veicināšanas biedrībai „Ugunspuķe” EUR 302.-; 
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi  palielināti par EUR 65452,- tajā skaitā : 

• Kārķu pagasta autotransports – autobusa iegādei EUR 35000.-; 

• Attīstības un plānošanas nodaļai EUR 13100.- automašīnas  iegādei; 

• Projekta realizācijai „Datorzinības ar priekšzināšanām” EUR 4002.-; 

• Projekta realizācijai „Stipras saknes nomalēs veido stiprus eiropiešus” EUR 3550.-; 

• Attīstības nodaļai EUR 5600.-līdzfinansējums Biedrības „Atbalsts Valkai”  izstrādātajam 
projektam „Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju iesaistīšana pagalma labiekārtošanā Valkā”. 
 

2.3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti izdevumi par EUR 183559,- ,tajā 
skaitā : 

• Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai EUR 12100.- automašīnas  iegādei  ; 

• Ielu remontdarbi – Friča Roziņa ielas seguma nomaiņai un ietves atjaunošanai Beverīnas ielā 
posmā no Tālavas ielas līdz Raiņa ielai EUR 171459.-. 

2.4.  Atpūtai , kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā palielināti par EUR 112597.-, tajā skaitā : 

• Valkas novada centrālā bibliotēkai  EUR 81237.-telpu remontam; 

• Valkas novadpētniecības muzejam EUR13460,- automašīnas iegādei un EUR 2900.- projekta 
„Animācijas filmas „Vieta , kur sākas valsts” tulkošana angļu un igauņu valodās” realizācijai; 

• Pārējai kultūrai par EUR 15000.-. 
2.5.   Izglītībai kopumā izdevumi palielināti  par EUR 103269.-,tajā skaitā : 

• Valkas pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa” EUR 7844.- izdevumiem , kas saistīti ar 
papildus grupas izveidošanu ( darba alga, mēbeles, uzturēšanas izdevumi); 

• Ērģemes pamatskolai EUR 3041.- atlīdzības izdevumiem , kas palielinās ar jaunas grupas 
izveidošanu; 

• Kārķu pamatskolai palielināti izdevumi par EUR 2450.- , lai nodrošinātu ēdināšanu sporta 
nometnes dalībniekiem; 

 
 
 



• Bērnu jaunatnes sporta skolai piešķirts finansējums EUR 89459.- , tajā skaitā palielināta 
mērķdotācija atlīdzībai pedagogiem  EUR 3965-, piešķirts finansējums sporta zāles 
renovācijai  EUR  85494.-; 

• Bērnu jauniešu centram „Mice” EUR 475.- biedrībai „Gadsimta griežos „ nometnes „Caur 
tumšu meža taku” organizēšanai 

3. Sociālai aizsardzībai kopumā izdevumi palielināti par EUR 12800.- , Sociālajam dienestam 
automašīnas iegādei. 

4. Finansēšana –aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa  
4.1. aizņēmumu atmaksa EUR 467739.- tajā skaitā: 

• Projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas 
pamatskolā” saņemtā finansējuma atmaksa Valsts kasei EUR 462535.-; 

• Projektā „Kārķu pagasta ūdenssaimniecības projekta izstrāde” saņemtā finansējuma 
atmaksa Valsts kasei EUR 5204.-. 

4.2. saņemtie aizņēmumi EUR 434739.-, tajā skaitā: 

• Valkas novada domei EUR 11350,- automašīnas iegādei; 

• Kārķu pagasta autotransportam EUR 35000.- autobusa iegādei; 

• Attīstības un plānošanas nodaļai EUR 13100.- automašīnas iegādei; 

• Valkas pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai EUR 12100.- automašīnas iegādei; 

• Ielu remontdarbiem EUR 171459.-; 

• Valkas novada centrālajai bibliotēkai EUR 80117.- telpu renovācijai; 

• Valkas novadpētniecības muzejam EUR 13460.- automašīnas iegādei; 

• Bērnu jaunatnes sporta skolai EUR 85494 sporta zāles renovācijai; 

• Sociālajam dienestam EUR 12800.- automašīnas iegādei. 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs              (personiskais paraksts)                   V.A.Krauklis 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


