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

 
2016.gada 30.jūnijā                            Nr.11 

 
APSTIPRINĀTI 

ar Valkas novada domes 
2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumu 

(protokols Nr.8,18.§) 
 

Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 
„Valkas novada pašvaldības 2016.gada pamatbudžets” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

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

 

 

 

 

1. Apstiprināt 2016.gada Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes 
grozījumus (1.pielikums). 

2. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums). 
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1.pielikums  
pie Valkas novada domes 

2016.gada 30.jūnija 
saistošiem noteikumiem Nr.11 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.pielikums  
pie Valkas novada domes 

2016.gada 30.jūnija 
saistošiem noteikumiem Nr.11 

 
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.11 

“Grozījumi 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1  
„Valkas novada domes 2016.gada pamatbudžets” 

Paskaidrojuma raksts 

 
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem 

lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2016.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 25055.-. 

1.1. Pašvaldības saņemtie transferti EUR 1000.-; 
1.2. Valsts budžeta transferti EUR 2498.- projekta “Es to varu” realizācijai; 

       1.3.Pārējie ieņēmumi palielināti par EUR 21557.-. 
2. Izdevumi 

Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām 
kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti  par  EUR 627716.-.  

2.1. Vispārējiem vadības dienestiem kopumā izdevumi samazināti par EUR 20000.- vadības 
iekšējā valsts parāda darījumiem. 

2.2. Sabiedriskai kārtībai un drošībai – pašvaldību policijai izdevumi palielināti par EUR 6020,- 
telpu remontam un mēbeļu iegādei. 

2.3. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 56588,- tajā skaitā : 

• Attīstības un plānošanas nodaļai par EUR 53090.-; 

• Projektam “Vidzeme iekļauj “ EUR 1000.-; 

• Projektam “Es to varu” EUR 2498.-. 
2.4. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti izdevumi par EUR 378017,- , 

tajā skaitā : 

• Siltumapgādes nodaļai EUR 46910.- siltumtrases izbūvei; 

• Valkas novada domes ēku apsaimniekošanas nodaļai EUR 8960.-; 

• Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecībai EUR 16000.- autotransporta iegādei; 

• Vijciema pagasta komunālai saimniecībai EUR 16000.- autotransporta iegādei; 

• Valkas ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai EUR 20159.- tajā skaitā sūkņa iegādei EUR 
9995.- un autotransporta iegādei EUR 10164.-; 

• Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai Zvārtavas pagastā EUR 1000.-; 

• Ielu remontdarbi un teritorijas labiekārtošanai EUR 268988.- Viestura ielas un komunikāciju 
renovācijai. 

 
2.5. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā palielināti par EUR 32892.-, tajā skaitā : 

• Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļai EUR 15188.- tajā skaitā autotransporta 
iegādei EUR 14508,- un uzturēšanas izdevumiem EUR 680.-. 

• Valkas novadpētniecības muzejam EUR 17704.- ekspozīcijas zāles remontam. 
 
2.6. Izglītībai kopumā izdevumi palielināti par EUR 174199.-,tajā skaitā  

• Valkas ģimnāzijai EUR 31254.- , tajā skaitā telpu remontam EUR 29671.- un uzturēšanas 
izdevumiem EUR 1583.-; 

• Kārķu pamatskolai EUR 16035.- autotransporta iegādei; 

• Vijciema pamatskolai EUR 2000.- elektriskās plīts iegādei; 

• J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai EUR 65702.- ,tajā skaitā telpu renovācijai EUR 54918,- un 
mūzikas instrumentu iegādei EUR 10785.-; 

• Bērnu jauniešu centrs “”Mice” EUR 1098.- nometnes organizēšanai; 



• Valkas pamatskolai EUR 56110,-,tajā skaitā telpu renovācijai EUR 53460.- un sporta zāles 
tīklam EUR 2650.-; 

• Pabalstiem izglītībai EUR 2000.-. 
 
 
       3. Finansēšana –aizņēmumi EUR 602661.-,tajā skaitā: 

• Autotransporta iegādei  EUR 72672.-; 

• Pašvaldības prioritāro pasākumu veikšanai EUR 109518.-; 

• Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošanai EUR 
151483.-; 

• Valkas pilsētas Viestura ielas un komunikāciju renovācijai EUR 268988.-. 
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