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2. Valkas novada domes pamatinformācija 

1.1. Pašvaldības raksturojums 

•  Teritorija – 906,8 km² 

• Ieņēmumi uz vienu  iedzīvotāju – Ls 310  

• Attālums no novada centra  līdz Rīgai 170 km 

• Valkas novadā ietilpst Valkas pilsēta, Ērģemes pagasts, Kārķu pagasts, Vijciema pagasts, 
Valkas pagasts un Zvārtavas pagasts 

Valkas novada teritorija 

 

• Lielāko daļu novada teritorijas aizņem meži (62%) un lauksaimniecībā izmantojamā 
zeme (26%). Pārējie zemes izmantošanas veidi aizņem relatīvi nelielas platības- purvi 
(3%), zeme zem ūdeņiem (3%), pārējās zemes (3%). 

1.1.1.Teritorijas sadalījums 

 Valkas novada teritorijas zemes sadalījuma struktūra,% 
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1.1.2. Iedzīvotāji 

• Iedzīvotāju skaits   - 10568 

• Iedzīvotāju blīvums 11,6 iedzīvotāji uz 1 km² 
 

 Iedzīvotāju skaita dinamika Valkas novadā 2007.-2010.gadam 

 

 
Demogrāfiskā situācija Valkas novadā 2005.-2010.gadam 

 

Iedalījums pēc vecuma grupām un dzimuma 2010.gadā 
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  1.2. Valkas novada domes juridiskais statuss, izveidošanas gads un 

struktūra 

 
 Valkas novada dome patreizējā statusā darbojas kopš 2009.gada jūlija. Valkas novada 

dome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām”.  

 Valkas novada domes darbību nosaka 2009.gada 30.jūlijā apstiprināts domes Nolikums 

un struktūra (sēdes protokols Nr.4 §.9.). Grozījumi nolikumā veikti 2010.gada 28.janvārī 

(sēdes protokols Nr.1 §.22.) 

Valkas novada domes priekšsēdētājs kopš 2009.gada 1.jūlija ir  Kārlis Albergs.  

Valkas novada dome lemj kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes 

funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Valkas 

novada dome atbilstoši savai kompetencei ir atbildīga par tās institūciju tiesisku darbību un 

finanšu līdzekļu  izlietojumu.  

Valkas novada dome sastāv no 15 deputātiem: 

Kārlis Albergs – Valkas novada domes priekšsēdētājs  (Zaļo un zemnieku savienība)  

Viesturs Zariņš – Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks (Pilsoniskā Savienība) 

Mārtiņš Kreilis – Valkas novada domes deputāts (Zaļo un zemnieku savienība)  

Ernests Lībietis – Valkas novada domes deputāts (Tautas partija) 

Raimonds Videmanis - Valkas novada domes deputāts (Tautas partija) 

Mārīte Magone - Valkas novada domes deputāts (Pilsoniskā Savienība ) 

Unda Ozoliņa - Valkas novada domes deputāte (Tautas partija) 

Mārtiņš Pētersons - Valkas novada domes deputāts (Zaļo un zemnieku savienība)  

Sandra Pilskalne - Valkas novada domes deputāte (Tautas partija) 

Erna Pormeistere - Valkas novada domes deputāte (Pilsoniskā Savienība) 

Agris Simulis - Valkas novada domes deputāts (Tautas partija) 

Aivars Sjademe - Valkas novada domes deputāts (Demokrāti.lv) 

Valdis Šaicāns - Valkas novada domes deputāts (Pilsoniskā Savienība ) 

Marita Treijere - Valkas novada domes deputāts (Zaļo un zemnieku savienība) 

Andris Vējiņš -  Valkas novada domes deputāts (Tautas partija) 

 

Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai Domes sēdēs, Domē 

izveidotas 4 patstāvīgās komitejas: 

- Finanšu un attīstības lietu komiteja, kas sastāv no 8 deputātiem 

- Saimniecisko  lietu komiteja, kas sastāv no 7 deputātiem;  
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- Izglītības, kultūras un sporta komiteja, kas sastāv no 7 deputātiem; 

- Sociālo lietu komiteja, kas sastāv no 7 deputātiem. 

2010.gadā  notikušas   12 kārtējās un 1 ārkārtas novada domes sēdes. Valkas novada domes 

sēdes izskata tos jautājumus, kuri pirms tam izskatīti pastāvīgi darbojošās komitejās. Domes 

sēdēs izskatīti 559  lēmumu projekti. Novada  domes sēdēs pieņemti 5 noteikumi, 30  

nolikums, 41 Saistošie noteikumi un 1 instrukcija un Valkas novada pašvaldības Ētikas 

kodekss. 

2010.gadā ir notikušas: 

- 14 Finanšu un attīstības komitejas sēdes – izskatīti 195 jautājumi; 

- 13 Saimniecisko lietu  komitejas sēdes – izskatīti 160 jautājumi; 

- 10 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes izskatīti 38 jautājumi; 

- 7 Sociālo lietu komitejas sēdes- izskatīti 21 jautājumi. 

   2010.gadā novada domē darbojas 13 komisijas. 

 2010.gadā Valkas novada domē saņemti  un izskatīti 1395 iesniegumi no juridiskām 

personām un 450 iesniegumi no fiziskām personām. Reģistrēti 7684 rēķini, 974 līgumi. 

Nosūtītas 2016 vēstules. Izrakstītas 77 pilnvaras un 108 izziņas.. Domes priekšsēdētājs izdevis 

126  rīkojumus par pamatdarbības jautājumiem. Sagatavoti un uzrakstīti 201 pieņemšanas – 

nodošanas akti. 

 
1.3. Valkas novada domes padotībā esošās iestādes 
 

Pašvaldību funkciju realizācijai Valkas novadā darbojas vairākas pašvaldības iestādes un 

administrācija: 

Valkas novada domes administrācijā ietilpst: 

- Valkas novada centralizētā grāmatvedība, galvenā grāmatvede Ilze Ārgale; 

- Valkas novada domes Finanšu nodaļa, vadītāja Iveta Markova; 

- Valkas novada domes kanceleja, vadītāja Gundega Ukre; 

- Valkas novada domes personāla nodaļa, vadītāja Līga Metuzāle; 

- Valkas novada domes saimnieciskā daļa, vadītājs Jānis Lomašs; 

- Valkas novada domes IT kompetenču centrs, vadītājs Vilnis Vilguts; 

- Valkas novada domes attīstības un plānošanas nodaļa, vadītāja Gunta Smane; 

- Valkas novada domes dzimtsarakstu nodaļa, vadītāja Māra Zeltiņa; 

- Valkas novada domes siltumapgādes nodaļa, vadītāja Nadežda Korņējeva; 

- Valkas novada domes ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa, vadītājs Guntis Auniņš; 

- Valkas novada domes  teritorijas apsaimniekošanas nodaļa, vadītāja Inese Vehi; 
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Valkas novada domes iestādes: 

      -    Izglītības pārvalde,vadītāja Dzintra Auzāne; 

- Valkas  ģimnāzija, direktore Lilita Kreicberga; 

- Valkas  pamatskola, direktore Nadežda Možarova; 

- Valkas pilsētas pirmskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”, vadītāja Laila Ozoliņa; 

- Valkas pilsētas specializētā PII „Pumpuriņš”, vadītāja Mirdza Miķelsone; 

- Ērģemes pamatskola, direktore Olita  Šauja; 

- Kārķu pamatskola, direktore Valija Ābele; 

- Ozolu pamatskola, direktore Dzidra Švarte; 

- Vijciema pamatskola, direktore Aīda Vītola; 

- Valkas  mākslas skola, direktore Maruta Stabulniece; 

-  J.Cimzes Valkas mūzikas skola, direktors Guntis Freibergs; 

- Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skola, direktore Mudīte Gerke; 

- Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs „Mice”, direktore Vita Kalvāne; 

- Valkas novada Centrālā bibliotēka, vadītāja Ginta Dubrovska; 

- Zvārtavas pagasta bibliotēka, vadītāja Ineta Namniece; 

- Ērģemes bibliotēka, vadītāja Līga Gorna; 

- Omuļu bibliotēka, vadītāja Valve Āboliņa; 

- Turnas bibliotēka, vadītāja Daiga Ūdre; 

- Kārķu pagasta bibliotēka, vadītāja Inga Bāliņa; 

- Valkas pagasta Lugažu bibliotēka, vadītāja Laimdota Egle; 

- Valkas pagasta Sēļu bibliotēka, vadītāja Dzidra Jevsējeva; 

- Vijciema bibliotēka, vadītāja Aija Brasle; 

- Valkas pilsētas Kultūras nams, vadītāja Aija Sallu; 

- Kārķu pagasta tautas nams, vadītāja Dace Pieče; 

- Turnas tautas nams, vadītāja Līga Krama; 

- Vijciema Tautas nams, vadītāja Vita Bērziņa; 

- Valkas novada Sociālais dienests, vadītāja Mārīte Magone; 

-  Sociālās aprūpes nams, vadītāja Eleonora Bērziņa; 

- Ērģemes bērnu nams-patversme, vadītāja Jolanta Visocka; 

- Valkas novada bāriņtiesa, vadītājs Kārlis.Briedis; 

- Valkas novada pašvaldības policija, inspektore Diāna Jūga; 

- Valkas pilsētas stadions, direktors Ainis Blūms; 

- Valkas novada būvvalde, vadītāja Sarmīte Spuldzeniece; 
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- Vijciema feldšeru punkts, vadītāja Elita Kirilova; 

- Ērģemes feldšeru punkts, vadītāja Mārīte Ūburga. 

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību nodrošina šādi pakalpojumu centri, kas ir 

pašvaldības iestādes: 

• Valkas novada Kārķu pagasta pārvalde, vadītājs Aivars Cekuls; 

• Valkas novada Ērģemes pagasta pārvalde, vadītājs Jānis Krams; 

• Valkas novada Valkas pagasta pārvalde, vadītājs Jānis Lapsa; 

• Valkas novada Vijciema pagasta pārvalde, vadītāja Mārīte Kalniņa; 

• Valkas novada Zvārtavas pagasta pārvalde, vadītājs Raitis Priede. 

 

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):  

• biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”; 

• biedrībā „Latvijas –Igaunijas institūts”’; 

• biedrībā„Lauku partnerība Ziemeļgauja”; 

• biedrībā „Florbola klubs „Valka””; 

• biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija”; 

• biedrībā „ Valkas rajona jaunatnes veselības kustība”; 

• biedrībā „No Salacas līdz Rūjai”; 

• biedrībā „Eiroreģions „Pleskava - Livonija”; 

• nodibinājumā „Latvijas bērnu fonds”; 

• nodibinājumā „Vidzemes attīstības aģentūra”. 

 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: 

• SIA „Valkas pilsētas tirgus”; 

• SIA „Valkas TV-5”; 

• SIA „Valkas namsaimnieks”. 

 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās: 

• SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”; 

• SIA „Enefit Power&Heat Valka”; 

• SIA „Vidzemes slimnīca”. 
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2. Iestādes darbības rezultāti 

2.1. Pārskata gada prioritārie uzdevumi 

 2010.gadā ir izpildīti šādi Valkas novada pašvaldību galvenie uzdevumi: 

• Pabeigta Valkas kultūras nama renovācija; 

• Uzsākts realizēt ERAF projekts „Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Valkas 

pilsētā” maršruta garums 4,7 km”; 

• Uzsākts īstenot projektu II kārtas ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai 

Valkas pilsētā; 

• Veikts remonts Mierkalna  tautas namā Zvārtavas pagastā; 

• Pabeigta saieta nama „Lugažu muiža” rekonstrukcija Valkas pagastā; 

• Uzsākti būvlaukuma sagatavošanas darbi Vijciema sporta zāles celtniecībai; 

• Pabeigts Turnas tautas nama remonts Ērģemes pagastā; 

• Veikti I kārtas darbi Lugažu un Sēļu ciemu ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmas rekonstrukcijā Valkas pagastā; 

• Izstrādāts TEP ūdenssaimniecības sakārtošanai Kārķu ciemā, uzsākta tehniskā 

projekta izstrāde; 

• Izbūvēts jauns kanalizācijas atzarojums daudzdzīvokļu mājai Ausekļa ielā 8 uz 

Tālavas ielas maģistrālo kanalizācijas trasi; 

• Pabeigta Valkas novada attīstības programmas izstrāde 2010.-2016.gadam un 

teritorijas plānojuma izstrāde 2010.-2022.gadam; 

• Ērģemes viduslaiku pilsdrupu konservācija; 

• Veikta bruģa seguma izveide pie sporta nama, sakārtota apkārtne ap sporta 

namu Kārķu pagastā; 

• Iegādāts autobuss Valkas pagasta skolēnu pārvadāšanai; 

• Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana Valkas ģimnāzijā  un Vijciema 

pamatskolā. 

• Infrastruktūras attīstība pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” Valkas pilsētā, 

Zvārtavas pagasta Ozolu pamatskolā, Vijciema pamatskolā; 

• Regulāri tiek nodrošināta bērnu nokļūšana uz skolu un bērnudārzu novada 

pagastos; 

• Tiek uzturēti novada pagastu ceļi un sakopti pagastu centri; 

• Veikti vides sakārtošanas darbi Valkas pagastā. Veikti apjomīgi Stoķu kapu 

labiekārtošanas darbi, uzsākta saieta nama „Lugažu muižas” dīķa rekonstrukcija 
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un volejbola laukuma izveide nevalstiskas organizācijas „Traktorciems” 

ietvaros; 

• Veikti remontdarbi komunālā saimniecībā Valkas pagastā; 

• Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā „Valgas un Valkas pilsētu 

atraktivitātes uzlabošana” notikušas vairākas Valgas –Valkas pilsētu aktivitātes. 

Sagatavots tehniskais projekts ledus hallei. Pabeigts darbs pie DVD par 

Valgu/Valku. Uzstādītas velo norāžu zīmes, pie velostatīviem ar nojumēm 

uzstādītas maršrutu kartes. Izdotas velomaršruta kartes un brošūras; 

• Sniegta sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem; 

• Ar valsts akreditācijas komisijas lēmumu ir akreditētas visas novada pagastu 

publiskās bibliotēkas kā vietējās nozīmes bibliotēkas, Valkas bibliotēka 

akreditēta kā reģiona galvenā bibliotēka; 

• 2010. gada turpinājās projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos”,  kurā iesaistījušies 101 pedagogs no Valkas 

un Strenču novadiem, no tiem 78  Valkas novada  pedagogi; 

• Palīdzēts sagatavot un iesniegt 4 projekti lauksaimniecības modernizācijai; 

• Sniegta palīdzība  2010.gada lauksaimniecības skaitīšanā sevišķi pavasara 

posmā, kad skaitīšana tika veikta vienlaicīgi ar platību maksājumiem; 

• Palīdzēts noorganizēt Zemkopības ministra Jāņa Dūklava vizīti Valkas novadā, 

kā arī Ziemassvētku un Valkas novada dienas zemnieku un mājamatnieku 

tirdziņu ; 

• Valkas TIB pārstāvot Valkas novadu piedalās 17. starptautiskajā tūrisma 

gadatirgū „BALTTOUR 2010”, lielākajā tūrisma gadatirgū „MATKA 2010” 

Helsinkos; 

• Salabots betona plāksnīšu segums gājēju celiņam no Ausekļa uz Rūjienas ielu; 

• Uzsākts ielu bedrīšu remonts visā pilsētas teritorijā ar auksto asfaltu; 

• Iegādāti un izvietoti gar galvenajām pilsētas ielām 15 jauni konteineri sāls – 

smilts maisījuma uzglabāšanai ziemas periodā;  

• No jauna ierīkots ielu apgaismojums Mazā Jaunā un Raiņa ielā. 
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2.2. Padotībā esošo iestāžu pārskata gada darbības rezultāti 

2.2.1. Kultūra 

 Novadā darbojās 48 amatiermākslas un brīvā laika pavadīšanas kolektīvi, kas aktīvi 

darbojās pagasta, novada kultūrvides veidošanā, kā arī ar iestudētām programmām piedalījās 

reģiona, valsts un starptautiskos pasākumos: Latvijas amatierteātru salidojumā, Latvijas vidējās 

paaudzes deju svētkos, Starptautiskajā masku festivālā Salacgrīvā, festivālos Krievijā, 

Baltkrievijā, Izraēlā.  

 Novada kultūras dzīvē nozīmīgs visu novadu pagastu un Valkas pilsētas interesentu 

tikšanās restaurētajā saieta namā svētkos „Muižas diena un spoku nakts Lugažu muižā”, kā arī 

Latvijas 3.senioru deju festivāls „Sapņu kuģis „Angelika” ar tā ieskaņu koncertiem visos 

novada pagastos. 

2010.gadā muzeja krājums papildināts par 536 vienībām. Uz 2010.gada 31.decembri 

krājumā iekļautas 44 720 vienības. 

Galvenie krājuma papildināšanas veidi – dāvinājumi no fiziskām personām. 

 Nacionālā muzeja krājuma kopkataloga  datu bāzē  ievadītas 4200 krājuma vienības.  

Turpināta krājuma esības pārbaude un finansiāli novērtētas 837 krājuma vienības.  

 2010. gadā  ar valsts akreditācijas komisijas lēmumu ir akreditētas visas novada pagastu 

publiskās bibliotēkas kā vietējās nozīmes bibliotēkas, Valkas bibliotēka akreditēta kā reģiona 

galvenā bibliotēka.  

 Samazinājusies lasītāju aprite bibliotēkās, jo nepietiekoši iegādātas jaunas grāmatas. 

Pastiprināta uzmanība tika pievērsta : 

- pieaugušo apmācībai kā lietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; 

- bērnu bibliotekārajā apkalpošanā pastiprināta uzmanība tika pievērsta bērnu lasīšanas 

veicināšanai, organizējot priekšā lasīšanu un citus grāmatu un lasīšanu popularizējošus 

tematiskus pasākumus. 

 

2.2.2. Sports 

             Valkas novadā ir izveidota stabila sporta pasākumu sistēma: skriešanas seriāls 

„Optimists” ”Pavasaris”   un „Rudens”( 6.kārtas -pavasarī, 6. kārtas – rudenī),  skrējiens 

„Apkārt Zāģezeram”, skrējiens Valka- Valga, Pāvela Loskutova kausa izcīņas sacensības  10 

km skriešanā pa Valgas un Valkas ielām, riteņbraukšanas sacensības „Valka – Zāģezers Meiši- 

Pedele- Omuļu dzirnavas- Omuļi – vecais dzelzceļš- Ērģemes pilsdrupas –Kailaissils - Valka”, 

Starptautiskais turnīrs futbolā „Valkas novada kauss” ( piedalījās komandas no Francijas, 

Zviedrijas, Igaunijas, Latvijas), draudzības sacensības ar Valgas mērijas darbiniekiem un 
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deputātiem un daudz citas. Katru gadu notiek Valkas novada atklātais čempionāts vieglatlētikā 

, florbolā, volejbolā, futbolā, slēpošanā, trīscīņā ( slēpošana + riteņbraukšana + skriešana), 

Valkas novada domes balvu izcīņas sacensības badmintonā, šautriņu mešanā un vieglatlētikā,  

kas iesaista lielu daļu Valkas novada iedzīvotājus  un sportistus no citam pilsētām. Ļoti daudz 

sacensības šahā organizē Šaha klubs. 

          Sportošanai intensīvi  tiek izmantota Valkas ģimnāzijas sporta halle, mežs pie estrādes ,  

Valkas pilsētas  stadions, šautuve, kura ir modernākā Vidzemes reģionā. Šautuve ir aprīkota ar 

8 elektroniskajām mērķu iekārtām. Ziemā darbojās slidotava Valkas pilsētas stadionā un 

slēpošanas trase valkas pagasta teritorijā pie ģenerāļa P.Radziņa dzimto māju piemiņas vietas. 

          Notikusi Latvijas jaunatnes olimpiāde šaušanā. Organizētas Zemessardzes mācības 

šaušanā – 4. reizes, notikušas Jaunsardzes rīkotās sacensības šaušanā – 2.reizes, notikušas 

Policijas mācības šaušanā – 2.reizes. 

Valkas pilsētas stadionā 2010.gadā organizēti  8 turnīri futbolā jauniešiem ar 6-7 

komandu piedalīšanos. Notikušas 5. futbola spēles U0-13 grupā, 17 futbola spēles pieaugušo 

komandām. Notika novada vasaras sporta spēles, 4 sporta dienas bērnudārziem, sporta dienas 

abām skolām un 3 sacensības vieglatlētikā. Stadionā treniņus izved jaunie  vieglatlēti,  

futbolisti, FK ”Valka” futbolisti, kā arī vieglatlēti – veterāni.  Šautuvē tika organizētas un 

sarīkotas 4 sacensības. 

Kopumā ar sporta aktivitātēm stadionā 2010.gadā nodarbojušies 11869 sportisti, t.sk. 

šautuvē - 1416 šāvēji.                                                                                                                                             

2010.gadā  Valkas novadā kopumā ir organizēti 74 sporta pasākumi. Katra pagasta pārvalde 

organizē gan ziemā, gan vasarā savus turnīrus un sporta sacensības. 

2.2.3.Izglītība 

Valkas novadā ir saglabātas visas vispārizglītojošās skolas - Ērģemes, Kārķu, Ozolu , 

Vijciema un Valkas pamatskola un Valkas ģimnāzija. 2010./2011.mācību gadu uzsāka 994 

skolēni un 362 pirmsskolas bērni. Skolas gaitas uzsāka 96 pirmklasnieki, savukārt 9.klasi 

gatavojas beigt 119 skolēni. 10.klasē mācības uzsāka 53 audzēknis, bet 12.klasi gatavojas beigt 

64 skolēni. Valkas novada skolēni piedalījās 19 olimpiādēs un 11 valsts līmeņa olimpiādēs. 

Atbilstoši novadā noteiktajai kārtībai katru mēnesi stipendijas saņēma 22 9.-12.klašu 

skolēni kopā gadā par LVL 1980. Mācību gada teicamniekiem un valsts līmeņa olimpiādēs, 

konkursos godalgotas vietas ieguvušajiem izglītojamajiem izmaksātas stipendijas LVL 865 un 

labākajiem jaunajiem sportistiem izmaksātas stipendijas LVL 525. 

2010.gadā turpinājās Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2.apakšaktivitātes projekts „Atbalsts vispārējās izglītības 
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pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”, vienošanās nr. 

2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002 norise Valkas, Strenču un Smiltenes novados. 

2010. gada turpinājās projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos”,  Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5 /09/IPIA/VIAA/001, kurā 

iesaistījušies 101 pedagogs no Valkas un Strenču novadiem, no tiem 78  Valkas novada  

pedagogi.  

2010.gadā pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa” pirmsskolas programmu apguva 

176 audzēkņi.  

2010.gadā pirmsskolas izglītības iestādi „Pumpuriņš” apmeklē 58 bērni. Pavisam ir 20  

darbinieki. Bērnus uzņem no 3 gadu  vecuma  ar pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumu. 

Mūsu iestādi apmeklē bērni ar stājas un runas traucējumiem ,tādēļ ļoti daudz strādājam pie 

bērnu valodas attīstīšanas. Viens  no mūsu uzdevumiem ir sadarbība ar ģimeni un tās 

pedagoģisko spēju izzināšanu. Gan pedagogi, gan psihologs  sniedz ģimenēm  nepieciešamo 

palīdzību ,lai sekmīgāk bērnus sagatavotu mācībām skolā.   

Valkas novada BJSS realizē 5 profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas- 

basketbolu, futbolu, orientēšanās, šahs, vieglatlētika. Uz 2010.gada 1.janvāri bija 207 

audzēkņi.  

Sporta skola sarīkoja skolēnu sporta spēļu sacensības vairākās vecuma grupās: 

basketbolā, florbolā, "Tautas bumbā", netradicionālās stafetēs, pavasara un rudens krosā un 

vieglatlētikā un starpnovadu skolu sacensības vieglatlētikā „Ziemeļu stīga”. Sarīkotas 

tradicionālās sacensības futbolā pavasarī un rudenī "BJSS kauss", vieglatlētikas divcīņa D, C, 

B, A grupai un junioriem, šahā "Ziemassvētku circenīši".Atbalstām rajona un novada 

pasākumus, piedalāmies Valka-Valga rīkotajās sacensībās basketbolā, šahā un 

vieglatlētikā.Augustā licencējām florbola programmu. Interešu izglītībā no 1.septembra 

darbojas badmintona grupa Valkā. Federāciju rīkotajos semināros piedalījās V.Dudzinskis 

(šahs), M.Gerke, L.Krūkliņa, L.Peļņa, K.Pētersons( vieglatlētika), V.Kriviņš ( futbols). Lai 

profesionālāk veiktu trenera darbu , Latvijas sporta speciālistu tālākizglītības centra treneru 

kvalifikācijas kursus apmeklēja A.Blūms, M.Gerke, V.Dudzinskis, K.Pētersons, L.Krūkliņa  

Sporta Medicīnas Valsts Aģentūras padziļinātās veselības pārbaudes veica  160 audzēkņi. 

 Valkas J.Cimzes Mūzikas skola realizē 13 licencētas profesionālās ievirzes izglītības 

programmas, skolā ir 110 audzēkņi. 

Valkas Mākslas skolā mācās 163 audzēkņi. Skola realizē vizuāli plastiskās mākslas 

programmu.  
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Valkas novada BJC „Mice”  

No 2010.gada 1.septembra dažādos interešu izglītības pulciņos darbojas 366 

izglītojamie. Apstiprinātas 57 programmas. 2010.gadā svarīgākais pasākums gatavošanās un 

dalība X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 

2.2.4. Attīstības un plānošanas nodaļa 

  Valkas novada domes attīstības un plānošanas nodaļa 2010.gadā ir strādājusi pie  16 

dažādiem projektiem, tajā skaitā 5 novada infrastruktūras attīstības,  7 Eiropas rekonstrukcijas 

un attīstības fonda un  1 Lauku attīstības programmas pasākumam „Pamatpakalpojumi 

ekonomikai un iedzīvotājiem” un 8 citiem projektiem. 2010.gadā kopumā īstenoti projekti par  

2 milj. 265 tūkst. latu. Kā nozīmīgi īstenoti projekti 2010.gadā jāmin  Valkas pilsētas kultūras 

nama renovācija, PII „Pasaciņa” infrastruktūras attīstība, Valkas ģimnāzijas dabas zinātņu 

kabineta labiekārtošana, Valgas un Valkas pilsētu atraktivitātes uzlabošana, Valkas mākslas 

skolas rekonstrukcija, saieta nams „Lugažu muiža” un citi. Plānotie projekti turpinās 

līdzšinējos gados iesāktos novada attīstības un veidošanas darbus: tie paredz apjomīgus 

infrastruktūras uzlabojumus, ieguldījumus izglītībā, kultūrā un citur. Daži no iecerētajiem 

projektiem – tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā, ūdenssaimniecības attīstības 

projekti, sporta zāles būvniecība Vijciema pagastā, Eiropas Savienības fondu finanšu resursi ir 

ļoti nozīmīgi Valkas novada attīstībai. 

Izskatīti un apstiprināti 11 zemes ierīcības projekti par Valkas novada teritorijā esošo 

zemes gabalu sadalīšanu, kā arī sagatavoti 5 jauni darba uzdevumi zemes gabalu sadalīšanas 

zemes ierīcības projektu izstrādes vajadzībām. 

Izveidota augstas detalizācijas pakāpes topogrāfisko datu bāze, kas ietver topogrāfisko datu 

pārņemšanu no Valsts zemes dienesta un šīs datu bāzes uzturēšanas un aktualizācijas darbus. 

Minēto pasākumu veikšanai izstrādāti un apstiprināti Valkas novada domes 2010.gada 

30.jūnija saistošie noteikumi Nr.24 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites 

kārtību Valkas novadā”. Tiek veikta topogrāfisko datu pārbaude un sakārtošana planšetēs, 

atbilstoši noslēgtajam līgumam ar Valsts zemes dienestu. 

Zemes komisijas darbība: 

2010. gadā  notikušas 4 Zemes komisijas sēdes, kurās kopumā izskatītas 10 lietas un pieņemti  

lēmumi.  Tā kā zemes komisija izskata tikai zemes lietas Valkas pilsētas teritorijā, tad fakts, ka 

ir samazinājies izskatāmo lietu skaits liecina par zemes reformas noslēguma tuvošanos. 

 2010.gada 22.janvārī ar Vidzemes reģionālās nodaļas Rīkojumu Nr.1-09-V/4 tika 

apstiprināta Vidzemes reģionālās nodaļas vietējās pašvaldības līmeņa un rajona līmeņa zemes 
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reformas pabeigšanas komisija, kurā iekļauta un darbojas arī Valkas novada domes Teritorijas 

plānošanas daļas vadītāja.  

Valkas novada dome ir nozīmējusi pilnvaroto pārstāvi arī valsts līmeņa zemes reformas 

pabeigšanas komisijā. 2010.gadā kopumā ir notikušas divas valsts līmeņa zemes reformas 

pabeigšanas sēdes, kurās piedalījās arī domes pilnvarotā pārstāve. 

Lauksaimniecības speciālistu veiktais 2010. gadā. 
 

• Sniegtas konsultācijas pagastu pašvaldībās par aktuāliem jautājumiem- valsts 

politikā un atbalsts lauksaimniecībā, par iespējām projektu izstrādē un iesniegšanā. Kopā ar 

valsts lauku tīkla speciālistiem ir noorganizēti informatīvie un izbraukuma semināri par 

zemniekiem aktuāliem jautājumiem -  par bez akcīzes dīzeļdegvielas pieprasīšanu, par EDS 

sistēmas izmantošanu LAD un VID dokumentu iesniegšanā ,par kopējo lauksaimniecības 

politiku pēc 2013. gada,  par integrēto augļkopību, par biškopību, par ķirbju un zemeņu 

audzēšanu un citi jautājumi.  

• Pavasarī palīdzēts atvest un daļēji arī aizpildītas  303 zemniekiem un piemājas 

saimniecību īpašniekiem platību maksājumu kartes no LAD. Sniegtas konsultācijas 

lauksaimniecības dzīvnieku uzskaites dokumentācijas aizpildīšanā, palīdzēti aizpildīt 

zīdītājgovju un kauto lopu subsīdiju pieteikumi, kā arī pieprasījumi dīzeļdegvielas iegādei bez 

akcīzes nodokļa. 

• Palīdzēts sagatavot un iesniegt 4 projekti lauksaimniecības modernizācijai 

• Sniegta palīdzība  2010.gada lauksaimniecības skaitīšanā sevišķi pavasara 

posmā, kad skaitīšana tika veikta vienlaicīgi ar platību maksājumiem. 

• Palīdzēts noorganizēt Zemkopības ministra Jāņa Dūklava vizīti Valkas novadā, 

kā arī ziemassvētku un Valkas novada dienas zemnieku un mājamatnieku tirdziņu . 

 
  Tūrisma  un informācijas birojs 

• Valkas TIB pārstāvot Valkas novadu piedalās 17. starptautiskajā tūrisma gadatirgū 

„BALTTOUR 2010”, lielākajā tūrisma gadatirgū „MATKA 2010” Helsinkos.  

• Dalība tūrisma tirgū notika pateicoties Igaunijas-Latvijas programmas projektam „ViSoEst by 

bike”, kura ietvaros tika izveidota jauna tūrisma karte ar velo maršrutu, kurš iekļauj visu 

Vidzemi un Dienvidigauniju. 

• 2010. gadā VTA sadarbībā ar biedriem un tūrisma informācijas centriem uzsāk darbu pie 

jaunām Vidzemes kartēm, ar vairāk kā 100 apskates objektiem no visa reģiona, no katra 

novada trīs apskates objekti. Šoreiz no Valkas novada tika publicēti šādi objekti- Ērģemes 
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pilsdrupas, Vijciema Ev. Luteriskā baznīca un Valka/ Valga. Šogad 2011.gadā jaunā Vidzemes 

kartes bez maksas būs pieejamas visos tūrisma informācijas centros, arī Valkā. 

• 2010. gada jūlijā norisinās 14 dienu velomaratons pa jaunizveidoto Latvijas – Igaunijas 

velomaršrutu, apskatot arī Valkas novadu un piestājot Valkā/Valgā. Braucienā piedalās 

velotūristi un entuziasti no Latvijas, Igaunijas, Lielbritānijas, Vācijas, Baltkrievijas, Lietuvas, 

Beļģijas un pat Turcijas. Projekta ietvaros Valku/Valgu un Valkas novadu apmeklē vairāki 

ārzemju žurnālisti, iepazīstoties ar novadu un pilsētām uz velosipēda, savukārt, 2011.gadā 

plašākai publikai būs pieejamas velomaršruta „Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju” 

brošūras. 

• 2010. gadā Valkas TIB izdod jaunus tūrisma bukletus- Valkas/Valgas karti  un tūrisma info 

bukletu latviešu, angļu un igauņu valodās. Materiāli izveidoti  Igaunijas – Latvijas pārrobežu 

sadarbības programmas projektā Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa ietvaros 2007. – 2013. 

gadam projekts “IAVV – Valgas-Valkas pilsētu atraktivitātes uzlabošana” ietvaros . 

• Valkas TIB 2010. gadā noorganizē VIII Lielo Labdarības Robežtirgu, kura galvenā ideja – 

labdarība- ar katru gadu arvien vairāk pierāda sevi. Šogad visi ienākumi 1769.25Ls apmērā tika 

novirzīti Valkas pilsētas tirgus labiekārtošanai-jaunu galdu iegādei.  

Valkas novada tūrisma informācijas birojs 2010.gadā informāciju sniedzis 1516 tūristu, 

salīdzinot ar 2009. gadu tas ir par 17 % jeb par 305 interesentiem mazāk. 

 
    

    

Ir vērojama tendence, ka tūristi aizvien vairāk informāciju iegūst apmeklējot Valkas 

Tūrisma informācijas biroju ( TIB) klātienē, kas ir 90% no kopējā skaita 2010.gadā, 84% 
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2009.gadā, 82% 2008.gadā. Bez TIB apmeklēšanas klātienē 8% ceļotāju interesējušies zvanot 

un 2% interesējušies rakstot e-pastus, vēstules ,sūtot faksu.  

 
 

   

 

 
 

    

Kā var novērot pēdējos gadus tā arī šogad vislielākais apmeklētāju skaits ir no Latvijas, 

t.i., 70 %. Apmeklētāju skaitam no Latvijas ir tendence pieaugt , salīdzinot ar 2005. gadu, kad 

apmeklētāju skaits no Latvijas bija 15%. 
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No kopējā apmeklētāju skaita visvairāk ārzemnieku ceļotāji bijuši no Igaunijas 15 %, no 

Vācijas 4 %, no Francijas un Somijas 2%, atlikušos 7 % aizņem dažādas valstis kā  Lietuva, 

Krievija, Anglija, Dānija, Holande, Šveice, Zviedrija, Spānija, Japāna, Itālija, Polija, Amerikas 

Savienotās Valstis, Baltkrievija, Austrālija, Čehijas, Slovākija un Austrālija. 

 

 
 

Sezonas laikā - vasaras mēnešos interesentu un ceļotāju ir bijis visvairāk, pēdējos divos 

gados novērojama ir tendence, ka augusta mēnesī ir bijuši visvairāk interesentu, tā 2009.gadā 

410, bet 2010.gadā 364.  
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2.2.5. Dzimtsarakstu nodaļa 

       2010.gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā piereģistrēti 79 jaundzimušie, kas ir 

par 19 vairāk kā 2009.gadā. Piedzimušas 42 meitenes un 37 zēni. Valkas novadā 2010.gadā 

tikai 42% jeb 33 bērni dzimuši laulībā, 40 jaundzimušo vecāki laulībā nesastāvēja, ziņas par 

tēvu ierakstītas, pamatojoties uz vecāku paternitātes atzīšanas iesniegumu, bet 6 dzimšanas 

reģistros ziņu par tēvu nav. 38 gadījumos bērns bija pirmais savu vecāku ģimenē, 22 – otrie 

bērni, 10- trešie, 4 – ceturtie, 3 – piektie, pa vienam – sestais un astotais. Salīdzinājumā ar 

iepriekšējiem gadiem palielinājies ģimenē dzimušo pirmo bērnu īpatsvars.  

Jaundzimušo skaits Valkas novadā mainīgs. Salīdzinot 2010.gadu ar 2009.gadu tas 

palielinājies par 19 jaundzimušajiem. 2010.gadā diemžēl pieaudzis mirušo skaits, reģistrētas 

148 miršanas, kas ir par 7 vairāk kā 2009.gadā. Vairāk miruši vīrieši – 82, mazliet mazāk -66 – 

sievietes. Vislielākais mirušo īpatsvars vīriešu vidū bija vecuma grupā no 61 līdz 70 gadiem – 

22, grupā virs 70 gadiem – 17 mirušie. Sievietes visvairāk mirušas vecumā virs 70 gadiem – 66 

jeb 85% no mirušo skaita. 

 Valkas novadā kopumā dabiskais pieaugums 2010.gadā bija negatīvs, t. i. mirstība 

pārsniedza dzimstību. Reģistrētas 32 laulības, kas ir par 12 vairāk kā 2009.gadā. Izdotas 143 

atkārtotas civilstāvokļa reģistrācijas apliecības un 228 izziņas un reģistru izraksti. 

 Uz 2010.gada 1.janvāri Valkas novadā  dzīves vietu ir deklarējuši 10568 cilvēki.  No 

visiem novada iedzīvotājiem  65% darba spējas vecumā, 12.1 % līdz darba spējas vecumam un 

22,9 % ir pēc darba spējas vecuma.  

    
2.2.6. Sociālais dienests 
 

Valkas novada sociālā dienestā ar iesniegumu griezušās 2767 personas.               

2010.gadā sociālajai palīdzībai tika izmantoti LVL 322856. Garantētā minimālā iztikas 

minimuma atmaksai izlietoti LVL 194276, vidēji mēnesī vairāk kā 16000 latu. Izskatīti un 

piešķirti dzīvokļa, mājokļa un ārkārtas situācijas pabalsti, brīvpusdienas trūcīgo ģimeņu 

bērniem, nodrošinātas sociālās garantijas audžuģimenēs ievietotajiem bērniem. 

Ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās ievietotas 11 personas. Sniegti mājas aprūpes 

pakalpojumi. Latvenergo dāvātās elektrības norēķinu kartes Ls 37,15 vērtībā saņēmušas 570 

personas.  
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 Sociāliem pabalstiem izlietoto līdzekļu sadalījums Valkas novadā,LVL;% 

 

                

 

Kā redzams  visvairāk izlietots pabalstiem GMI naudā (60%), dzīvokļa pabalstiem 

natūrā (15%) un pārējiem sociāliem pabalstiem- veselības aprūpei, ēdināšanai 10%). 

 

2.2.7. Sociālās  aprūpes nams  un  Nakts patversme 

2010.gadā sociālās aprūpes namā dzīvoja 28 iemītnieki, tajā skaitā 9 cilvēki uz pilnu 

aprūpi. Sociālā nama pakalpojumus izmantoja  Valkas novada iedzīvotāji. 

Nakts patversmē ziemas periodā uzturējās 10  klienti.  

Sociālā aprūpes namā strādāja 9 darbinieki, divi no tiem uz 0.5 slodzi. Nakts patversmē 3 

 darbinieki.  8 darbinieki ir apmeklējuši profesionālās pilnveides izbraukuma semināru „Riti,riti 

valodiņa”. 

Sociālās aprūpes namā rasta iespēja iziet aprūpētāja kvalifikācijas  praksi   vienam 

cilvēkam  no mācību centra „Buts”. Nodrošināta darba vieta  vienam cilvēkam NVA  projekta 

ietvaros – LVL 100 . 

2010.gadā kopējās budžeta izmaksas sastādīja LVL 57392.   Kopējie ieņēmumi sastāda 

LVL 24378 , t.sk. uzturēšanās maksas Sociālās aprūpes namā un veļas mazgāšana.  Ir sniegti 

dušas pakalpojumi pilsētas iedzīvotājiem ar sociālā dienesta atļaujām, kuri dzīvo privātmājās 

un dzīvokļos bez labierīcībām. 

Viens iemītnieks ar invaliditāti uzsāka mācības Alsviķu profesionāli tehniskajā skolā un 

apgūst kurpnieka amatu. Sociālā aprūpes nama iemītnieki kopīgi svin Ziemassvētkus, tiek  

organizēti koncerti uz citiem nozīmīgiem svētkiem, atzīmētas iemītnieku jubilejas. Vienreiz 



Valkas novada pašvaldības 2010.gada publiskais pārskats 

22 
 

gadā iemītniekiem tiek organizēta ekskursija pa Latviju. 

2.2.8. Bāriņtiesa 

Atbilstoši bāriņtiesas kompetencei, 2010. gadā izskatīti: 

• 165 juridisko un fizisko personu iesniegumi; 

• Nosūtīta korespondence 1054 juridiskām un fiziskām personām; 

• Saņemtas 577 atbildes vēstules uz bāriņtiesas iniciatīvas dokumentiem; 

• Pieņemti 88 lēmumi, no tiem 4 vienpersoniskie lēmumi; 

• 12 personām sniegti prasības pieteikumi tiesā par aizgādības tiesību 

atņemšanu;  

• vairākkārt pārstāvētas bērnu intereses rajona tiesās un sniegti atzinumi 

tiesai. 

2010. gadā bāriņtiesas pārraudzībā bija 138 lietas. 

2010. gadā Valkas novadā bija 48 bez vecāku gādības palikuši bērni, kuru aprūpi un 

audzināšanu vecāku vietā  nodrošināja  ārpusģimenes aprūpē, tajā skaitā: 

• audžuģimenē- 8 bērniem, 

• aizbildņu ģimenēs- 28 bērniem, 

• ārpusģimenes aprūpes iestādēs- 12 bērniem. 

Pārskata gadā bāriņtiesa pieņēmusi lēmumus par ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanu 

136 bērniem, tajā skaitā, aizbildņu ģimenēs ievietoti 6, audžu ģimenē 5 bērni un bērnu aprūpes 

iestādē 2 bērni. 

Pēc aprūpes tiesību atjaunošanas vecākiem, ģimenē atgriezušies 4 bērni. Divpadsmit 

gadījumos, sakarā ar ilgstošu vecāku bezrūpību, bāriņtiesa tiesā iesniegusi prasības 

pieteikumus par aizgādības tiesību atņemšanu, visas prasības apmierinātas, aizgādības tiesības 

bezatbildīgajiem vecākiem atņemtas. 

Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam, pēc informācijas par 

iespējamo vardarbību ģimenē pret bērniem, sniegta informācija krimināllietas uzsākšanai, 

valsts policijā (viens gadījums ). 

Pildot Bāriņtiesu likuma 21. pantā noteikto par bērnu mantisko interešu aizsardzību, 

bāriņtiesa pieņēmusi 15 lēmumus, kas saistās ar mantojuma pieņemšanu nepilngadīgā vārdā, 

bērnam piederošās mantas pārvaldīšanu, naudas noguldījumu izmantošanu. 

 Bērna personisko interešu aizsardzībai, aizstāvot bērna personiskās interese par valsts 

sociālo pabalstu izmaksas pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina un izmaksu personai, 

kura bērnu audzina pieņemti 4 lēmumi. 
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Bāriņtiesa, saskaņā ar tiesas lēmumu par aizgādnības nodibināšanu, ieceļ aizgādņus un 

uzrauga aizgādņa rīcību aizgādņa pienākumu izpildē, norādīts Bāriņtiesu likumā. Sakarā ar 

aizgādnības nodrošināšanu rīcībnespējīgām personām pieņemti 4 lēmumi. Bāriņtiesas 

uzraudzībā 2010. gadā atradās 17 rīcībnespējīgas personas un2 aizgādņi mantai. 

Sagatavoti dokumenti un nosūtīti 23 pieprasījumi apliecību sociālo garantiju 

nodrošināšanai.  

Regulāri informēts Sociālais dienests par ģimenēm, kurām nepieciešama palīdzība 

bērnu aprūpē un ģimenisko attiecību veidošanā ar bērniem. Pārskata gadā bāriņtiesa 

informējusi Sociālo dienestu par 15 ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna 

attīstība un audzināšana. 

Valkas novada bāriņtiesa atbilstoši Bāriņtiesu likumam Valkas novada pagastos veic arī 

apliecinājumus un citus šajā likumā noteiktos uzdevumus. 2010. gadā bāriņtiesa ir veikusi 138 

šādas darbības .  

 

2.2.9. Komunālā saimniecība 

Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa 

Nozīmīgākie darbi ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas jomā Valkas 

novadā, 2010.gadā:  

• Lokalizētas un likvidētas 19 gadījumos ūdensvada trašu avārijas un 9 gadījumos novada 

robežās ūdensvada avārijas; 

• Uzstādīti 23 ūdens patēriņa skaitītāji ; 

• No jauna izbūvēti ūdensvada pievadi 6 objektos; 

• Remontēts un pārbūvēts centrālās katlu mājas ūdensvada ievads Raiņa ielā; 

• Veikta ūdens artēziskā urbuma skalošana Rīgas ielā 90; 

• 2 reizes veikta ūdens rezervuāra skalošana un dezinfekcija Ūdens atdzelžošanas stacijā, 

Tālavas ielā 67; 

• 4 reizes veiktas ūdens analīzes ūdensapgādes tīklos pilsētas teritorijā; 

• Izbūvēts jauns kanalizācijas atzarojums daudzdzīvokļu mājai Ausekļa ielā 8 uz Tālavas 

ielas maģistrālo kanalizācijas trasi; 

• 18 gadījumos veikti remontdarbi, betona pārsedžu, čuguna lūku nomaiņa pilsētas 

ūdensapgādes, kanalizācijas,lietus kanalizācijas trašu akām. 

• 19 jaunu objektu izbūvei sagatavoti un izsniegti tehniskie noteikumi. 
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Siltumapgādes nodaļa  
 

2010.gadā Valkas pilsētā darbojas 5 katlu mājas un visas pamatā tiek kurinātas ar 

malku un šķeldu. Katlu mājās Raiņa ielā un Stendera ielā apsaimniekoja SIA Valkas Bioenergo 

kompānija“, tā ir uzņēmējsabiedrība, kuras īpašnieki ir Valkas novada dome (pieder 25% 

statūtkapitāla) un Nīderlandes kompānija SIA „Host energo”. Valkas pilsētas domes 

Siltumapgādes iecirknis apsaimnieko Rūjienas ielas, Domes bulvāra un Puškina ielas 10 

katlumājas.  

Valkas pilsētas Siltumapgādes nodaļas galvenais uzdevums ir nodrošināt pilsētas 

iedzīvotājus, iestādes un uzņēmumus ar siltumenerģiju un karsto ūdeni. 

 Papildus pamatpienākumiem – siltumapgādes nodrošināšanai, nodaļa veikusi pilsētas 

infrastruktūras sakārtošanas darbus: 

• Rūjienas 5 katlu mājā  – iztīrīti dūmvadi, uzstādīti cirkulācijas sūkņi siltummezglā un katla 

kontūrā. Priekškurtuvē nomainītas ārdu pamatnes un ārdi, dūmsūknim un sekundāram 

ventilatoram uzstādīts frekvenču pārveidotājs; 

• Domes bulvāra katlu māja – iztīrīts dūmvads, atpakaļgaitas vada kolektorā uzstādīts 

cirkulācijas sūknis ar plūsmas regulēšanas iespēju, izplešanas trauks un drošības vārsti uz katla, 

veikts katlu telpas kosmētiskais remonts. 

• Tirgus ielā 12,14,16, Domes bulvārī 1, Merķeļa ielā 13 – māju ievadā siltummezglos 

izskaloti apkures siltummaiņi. 

• Rīgas ielā 5A – izveidota atsevišķa siltumuzskaites sistēma pilsētas sabiedriskajai tualetei 

un tirgus paviljonam ar iespēju regulēt siltumplūsmu. 

• Varoņu ielā 30,36,38,39A,40 –līgums ar AS Nordeks par siltummezglu iegādi un montāžas 

darbiem par LVL 22000. 

• Raiņa, Rūjienas un Stendera – Merķeļa ielu kvartālos – dzīvojamām mājām likvidēti trases 

apvadi māju ievados. 

• Domes bulvāra, Raiņa, Rūjienas un Stendera – Merķeļa ielu kvartālos – izskaloti karstā 

ūdens siltummaiņi. 

• Semināra 21 (Lattelekom) – siltummezgla remonts, apkope. 

• Rīgas iela 22 – izbūvēts jauns siltummezgls ar siltummaini un jaunu siltumskaitītāju. 

• Ausekļa ielā 54 – uzstādīts siltumskaitītājs pazemes kolektorā, kā arī veikti darbi PII 

„Pumpuriņš”un katlu mājā „Sēļi” 
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Teritorijas apsaimniekošanas nodaļa 

Papildus ikdienas darbiem nodaļa veikusi vairākus labiekārtošanas darbus: 

• Sadarbībā ar Valsts meža dienestu un skolēniem, Meža dienās atjaunots pilsētas 

mežs, izstādot 3,5 tūkst. priežu stādu. Izveidoti jauni apstādījumi pie skulptūras Koklētājs un 

Rīgas ielā pie robežakmens Valka. 

• Saņemta atļauja no valsts Vides dienesta un uzsākta notekūdeņu dūņu 

kompostēšana Valkas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā „Nagliņās”. 

• Salabots betona plāksnīšu segums gājēju celiņam no Ausekļa uz Rūjienas ielu. 

• Uzsākts ielu bedrīšu remonts visā pilsētas teritorijā ar auksto asfaltu. 

• Iegādāti un izvietoti gar galvenajām pilsētas ielām 15 jauni konteineri sāls – 

smilts maisījuma uzglabāšanai ziemas periodā, iegādātas un uzstādītas divas koka tualetes – pie 

Zāģezera un pie lapenes Pedeles upes rekreācijas zonā. Iegādātas trīs jaunas pārvietojamās 

tualetes kabīnes Global. No jauna ierīkots ielu apgaismojums Mazā Jaunā un Raiņa ielā. 

• Nopirktas jaunas sniega lāpstas,iegādāta vieglās automašīnas piekabe, 

krūmgriezis, motorzāģis. 

2.2.10. Iekšējā audita darbības rezultāti 

Ar 2010.gada 1.janvāri Valkas novada domes iestāžu uzskaites un atskaišu organizācija 

pāriet uz Centralizētās grāmatvedības vadību, tāpēc iekšējā audita darbības galvenais akcents 

tika likts uz to, lai novada domes atbildīgie darbinieki savā darbā ievērotu vienotu iekšējo 

saimniecisko procesu un līdzekļu vadību, gan ārējo normatīvo dokumentu prasības. 

Kopumā 2010.gadā tika veiktas 15 pārbaudes, pēc kuru rezultātiem tika veikts 

konsultatīvs un paskaidrojošs darbs ar atbildīgajiem darbiniekiem par raksturīgāko kļūdu un 

neatbilstību novēršanu. Galvenie auditu temati: Inventarizāciju rezultātu ticamības novērtējums 

Valkas novada domē un tās pakļautībā esošajās iestādēs un struktūrvienībās; Attaisnojošo 

dokumentu rekvizīti; Izsniegtie studiju kredīti, to atmaksas kustība atbilstoši noslēgto līgumu 

nosacījumiem; Valkas pilsētas kultūras nama telpu iznomāšana komercdarbībai - nomas 

nosacījumi un līgumā paredzēto maksājumu iekasēšana; Degvielas limitu un ceļazīmju 

aizpildīšanas kārtības pārbaude Valkas novada domē un tās pakļautībā esošajās iestādēs un 

struktūrvienībās; Tūrisma un informācijas biroja darbība – uzskaite, maksas pakalpojumi; 

Pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Valkas pilsētas tirgus” saimnieciskās darbības 

izvērtējums; Ērģemes bērnu nama – patversmes darbības izvērtējums; Valkas novada domes 

apstiprināto nolikumu, instrukciju un rīkojumu izpilde; u.c. Atsevišķu auditu veikšanā kā 

konsultanti konkrētos jautājumos tika pieaicināti novada domes kompetentie speciālisti. 
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No 2009.gada decembra un 2010.gada janvārim iekšējā audita speciālists piedalījās  

kārtējās gada inventarizācijās visās iestādēs, no kurām pastiprināta uzmanība tika pievērsta 

iestāžu un struktūrvienību materiālo vērtību uzskaitei, kuras ar 2009.gada 29.oktobra lēmumu 

par Valkas novada domes daļēji Centralizētās grāmatvedības pāreju uz Centralizēto 

grāmatvedību, ar 2010.gada 1.janvāri pievienojās Centralizētajai grāmatvedības uzskaitei. 

Pārbaudot budžeta līdzekļu izlietošanu, saimniecisko procesu izsekojamību, transporta līdzekļu 

(izņemot speciālā transporta, mehānismu) un sakaru līdzekļu (sarunu limitu) izmantošanu, tika 

aptvertas visas novada domes pakļautībā esošās nodaļas, iestādes  un struktūrvienības. No 

2010.gada oktobra līdz decembrim tika veiktas ikgadējās materiālo vērtību inventarizācijas 

Valkas novada domē un tās pakļautībā esošajās nodaļās, iestādēs un struktūrvienībās. Iekšējā 

audita speciālists inventarizāciju procesā piedalījās iestādēs, kuras netika ietvertas 2009.gada 

inventarizāciju grafikā. Katru ceturksni notiek regulāra Valkas novada domē noteikto degvielas 

un sarunu limitu pārbaudes, kuru rezultātā tiek izvērtēti apstiprināto limitu pārtēriņa rašanās 

iemesli.  

Par pārbaudēs konstatētajiem neatbilstībām, neprecizitātēm dokumentu noformēšanā un 

pārkāpumiem atbildīgajām personām ir aizrādīts, kā arī iekšējā audita laikā konstatētais un 

iekšējā audita speciālista ieteikumi tiek apkopoti audita ziņojumā, ar kuru tiek ziņots novada 

domes priekšsēdētājam. 

2.2.11. Sabiedriskā kārtība un drošība 

   Policijas paveiktais Valkas novadā 2010.gadā 

 

Kā redzam  attēlā  visvairāk saņemti 152 mutiski iesniegumi. 26 gadījumos nodrošināta 

kārtība masu pasākumos. 

  2.2. 12.Pagastu pārvaldes 

Ērģemes pagastā 

• ELFLA projekta pasākuma ietvaros pabeigta Turnas tautas nama elektroinstalācijas un 

fasādes rekonstrukcija, kā arī veikta skatuves pārbūve un teritorijas labiekārtošana. 
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• Ērģemes pilsdrupās veikti ieejas vārtu nostiprināšanas un konservācijas darbi. 

• Iegādāta vieglās automašīnas piekabe, zālāju kopšanas traktors un traktors MTZ 920 

pagasta ceļu uzturēšanai. 

• BJC „Mice”organizētais starpnovadu skolēnu dziesmu un deju svētku pasākums Turnas 

tautas namā. 

   Kārķu pagastā 

• Veikta bruģa seguma izveide pie sporta nama, sakārtota apkārtne. 

• Atjaunota skolas pagraba fasāde. 

• Turpināti Ķires upes krastmalas sakopšanas darbi. 

• Notikuši tradicionāli pasākumi- Meža dienas, Pagasta diena un citi. 

Valkas pagastā 

• Veikti jumtu remonti par LVL 14000, katlumājas remonts Sēļos, apjomīgi Stoķu kapu 

sakopšanas darbi. 

• Saieta nama „Lugažu muiža” atklāšana, darbu uzsākuši foto klubs Reflex,  vokali 

instrumentālā grupa „Ateljē”, dāmu klubs, eksotisko deju pulciņš ,krievu dziesmu 

ansamblis „Romaški”. 

Vijciema pagastā 

• Pamatskolā veikts sanitārā mezgla remonts. 

• Uzsākti būvlaukuma sagatavošanas darbi projekta „Vijciema sporta zāles celtniecība” 

ietvaros. 

• Iegādāts dators informātikas kabinetam. 

• Tautas namā rīkotas tradicionālās Vijas dienas, pensionāru gada balle, senioru deju 

festivāls „Vijolīšu valsis”, gada balva kultūrā un sportā un citi pasākumi. 

Zvārtavas pagastā 

• Veikts Aumeisteru kapličas iekštelpas kosmētiskais remonts. 

• Ozolu pamatskolā pabeigta iekšējās kanalizācijas un attīrīšanas iekārtu izbūve. Skolā 

izveidotas dušas, tualetes un ģērbtuve. Ģērbtuvē iegādāti jauni skapīši. Nomainīts 

bojātais ūdenssūknis. 

• Projekta ietvaros uzstādīta 171 lauku sētu māju norāde. 

• Pagasta iedzīvotāji piedalījās novada konkursā „Sakoptākā sēta”. 

• Notikuši  kultūras pasākumi – uzņemti III senioru deju festivāla dalībnieki, līnijdeju un 

vokālā ansambļa kolektīvu koncerti un sporta spēles. 

• Kopti un uzturēti pagastu ceļi. 
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3. Budžeta informācija 

3.1. Valkas novada pašvaldības budžets  
 

Valkas novada pašvaldības 2010.gada  pamatbudžets tika apstiprināts Valkas novada 

domes sēdē 2010.gada  28.janvāra (prot. Nr.1.§1. )  Noteikumi Nr.1 “Par Valkas novada  

pašvaldības 2010.gada pamatbudžetu”, 2010.gada speciālais budžets tika apstiprināts 

2010.gada 28.janvāra– saistošie noteikumi Nr.2 “Par Valkas novada pašvaldības 2010.gada 

speciālo budžetu ” (prot. Nr.1§2.)  

Valkas novada pašvaldības 2010.gada budžetā  pēdējie grozījumi veikti 2011.gada 

27.janvārī,   Saistošie noteikumi Nr.2 „Grozījumi  2010.gada 28.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2010.gada pamatbudžets” , saistošie noteikumi 

Nr.3 „Grozījumi 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Valkas novada 

pašvaldības 2010.gada speciālo budžetu”. 

        3.1.1. Pamatbudžeta ieņēmumi  

 Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas 

pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, kā arī transferti no 

citiem budžetiem. 

            

  Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumi 2009.-2011.gadam, LVL 

Pamatbudžeta ieņēmumi 2009.gads 2010.gads 2011.gads 

Nodokļu ieņēmumi : t.sk. 2183906 2317955 2127138 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2012717 2106541 1891082 

Nekustāmā īpašuma nodoklis 169089 211414 236056 

Azartspēļu nodoklis 2100 0 0 

Nenodokļa ieņēmumi: t.sk. 240272 110634 211957 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības 5156 158 150 

Valsts un pašvaldības nodevas 3869 6068 5850 

Sodi un sankcijas 4329 3791 3700 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 187081 89384 162257 

Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas 39837 11233 40000 

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem 

 

1246903 1186965 1097848 
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Ārvalstu finanšu palīdzība 182926 0 0 

Transferti kopā: t.sk. 2266575 5067660 1910826 

Valsts budžeta transferti 

tajā skaitā : 

Valsts budžeta dotācija 

Mērķdotācijas  pašvaldībām 

Uzturēšanas izdevumu transferti 

ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai 

Dotācija no PFIF 

Pārējie uzturēšanas izdevumu transferti 

Kapitālo izdevumu transferti 

Transferti Eiropas Savienības struktūrfondu 
finansēto projektu īstenošanai 

Pašvaldību budžetu transferti 

tajā skaitā: 

Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta veida 

Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 

Ieņēmumi sociālās funkcijas nodrošināšanai 

Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām  

Ieņēmumi no rajona padomēm  

1254915 

 

199741 

237947 

 

155256 

274306 

88229 

81003 

 

218433 

1011660 

 

1692 

34692 

15535 

20974 

938767 

5012364 

 

145966 

1090394 

 

125982 

670414 

21039 

0 

 

2958569 

55296 

 

0 

46588 

2428 

6280 

0 

 

1857326 

 

142096 

1061053 

 

0 

642226 

4427 

0 

 

7524 

53500 

 

0 

45000 

2500 

6000 

0 

 

Kopā 6120582 8683214 5347769 

   

  Nodokļu ieņēmumi palielinājušies par 6,1%, tas ir par LVL 134049. Lielākais 

palielinājums iedzīvotāju ienākuma nodoklim LVL 93827.  
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Kā redzams  attēlā  pamatbudžeta ieņēmumi palielinājušies. 2010.gadā  Valkas novada 

pašvaldības pamatbudžeta  ieņēmumi sastādīja 8 milj. 683 tūkst.latu, kas salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu palielinājušies  par 41,9% , tas ir par  2 milj.563 tūkst.latu.  

Nenodokļu ieņēmumi samazinājušies par 46,0 %, tas ir LVL 129638, jo iepriekšējā 

gadā lielāki ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas un pārējiem ieņēmumiem. 

Samazinājušies ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem par 

LVL 59938, sakarā ar to, ka samazinājusies no iedzīvotājiem saņemtā maksa.   

Saņemtā ārvalstu finanšu palīdzība samazinājusies salīdzinot ar iepriekšējo gadu par  

LVL 182926. 

Transferti palielinājušies  par LVL 2801085, jo 2010.gadā vairāk saņemta  dotācija no 

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda  LVL 396108, mērķdotācijas pašvaldībām pedagogu 

darba algām un sociālam nodoklim LVL 79006. Uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu 

finanšu palīdzības projektu īstenošanai saņemti LVL 125982, tajā skaitā  īstenotam projektam  

„Valkas un Valgas pilsētu kopējās mākslas vides attīstība” ietvaros rekonstruētai un 

labiekārtotai mākslas skolai, kā arī citiem  projektiem. Eiropas Savienības struktūrfondu 

finansēto projektu īstenošanai saņemts LVL 2958569, tajā skaitā Eiropas Savienības Kohēzijas 

fonda līdzfinansētajam projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” 

LVL 2054323, Kārķu ciema ūdenssaimniecības attīstībai LVL 137114, projektam „Dabas 

zinātņu kabineta iekārtošana Valkas ģimnāzijā” LVL 39328, Sēļu un Lugažu ciema 

ūdenssaimniecības attīstībai LVL 71570, projektam „Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcijai 

Valkā„ LVL 372758, projektam par darba vietām bezdarbniekiem LVL 158458. Samazinājums 
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arī dotācijai no valsts budžeta par LVL 49994, sakarā ar to, ka samazināts finansējums  

pedagogu algām. 

Pašvaldību budžetu transferti samazinājušies par LVL 956364. Lielākais samazinājums  

ieņēmumiem no rajona padomēm par LVL 938767 un ieņēmumiem no citām pašvaldībām par 

LVL  15905. 

 Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2010.gadā,% 

 

No attēla redzams, ka visvairāk ieņēmumus sastāda saņemtie maksājumi (58%) un  

nodokļu ieņēmumi (27%). Nenodokļu ieņēmumi sastāda 15%. 

Nodokļu ieņēmumi ir viens no galvenajiem ieņēmumu avotiem – 2010.gadā saņemti 

nodokļu ieņēmumi LVL 2317955, kas no kopējā budžeta sastāda 27%.  
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Valkas novada domes pamatbudžeta nodokļa ieņēmumu struktūra 2010.gadā,% 

 

 

No attēla redzams, ka novadā no nodokļu ieņēmumiem visvairāk ir iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis (91%) un  nekustamā īpašuma nodoklis (9%). 

Nozīmīgu ieņēmumu daļu Valkas novada pamatbudžetā veido ieņēmumi no budžeta 

iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem , kas 2010.gadā sastāda 13,7% no kopējiem 

budžeta ieņēmumiem, kuri veidojas no iedzīvotāju īres maksas, maksas par komunālajiem 

pakalpojumiem (apkure, ūdens, kanalizācija), nomas maksām. Salīdzinot 2010.gadu ar 

2009.gadu  ieņēmumi samazinājušies par 4,8% , kas izskaidrojams ar iedzīvotāju zemo 

maksātspēju, kas rada būtiskus zaudējumus domes budžetā. 

Trešais lielākais pamatbudžeta ienākumu daļas avots 2010.gadā maksājumi no valsts 

budžeta iestādēm , kas kopumā pārskata gadā sastādīja 57,7% no kopējiem ienākumiem. 

Maksājumi no valsts budžeta ietver: dotācijas, mērķdotācijas un valsts līdzfinansējumi ārvalstu 

projektu realizācijai.  

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, debitoru  atlikumi palielinājušies par  88944  LVL. 
 

Aktīvs Uz pārskata 
perioda 
beigām 

Uz pārskata 
gada 
sākumu 

Izmaiņas 
( +, - ) 

1 3 4 5 
5.  Debitori – kopā  603 934 514 990 +88 944 
1. Prasības pret pircējiem un pasūtītājiem 208 583 223 756 -15 173 
1. Prasības par nodokļiem 75 887 73 564 +2 323 
3. Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un 
ES politiku instrumentu finansētajiem 
pasākumiem, izņemot Kohēzijas fonda 
projektus  

257 591 181 997 +75 594 
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5. Uzkrātie ieņēmumi 6 417 0 +6 417 
6. Pārmaksātie nodokļi 22 108 0 +22 108 
8. Pārējās prasības 33 348 35 673 -2 325 
9. Uzkrājumi nedrošām prasībām  (-) -489 772 -406 536 +83 236 
 
 Pabeigti astoņi procesi par komunālo parādu piedziņu. 2010.gadā uzsākti četri 

procesi par komunālo parādu un zaudējumu piedziņu, kā arī nodoti piedziņai Vidzemes 

apgabaltiesas 124.iecirkņa tiesu izpildītājai Ritai Grantei seši pieteikumi  parāda piedziņai par 

tiesas 2010.gada lēmumu izpildi. 

Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis 2010.gadā 

 
Nekustamā īpašuma 
veids 

 
Aprēķināts, Ls 
par 2010.gadu 

Samaksāts, Ls 
par 2010.gadu 
(t. sk. soda naudas 
un parādi) 

 
Samaksāta soda nauda 

Ls 

Zeme 163674.95 164623.39 2719.08 

ēkas, dzīvojamās mājas 62589.27 43508.24 846.84 

dzīvokļi 8162.24 6828.54 3.91 

KOPĀ 234426.46 214960.17 3569.83 

 

Parāds (bez kavējuma naudas) uz 2011.gada sākumu – Ls 38362.43. 2010.gadā kopumā 

izsūtīti 38 atgādinājumi, 103 brīdinājumi par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un 

nokavējuma naudas samaksu un 14 brīdinājumi par parādu piedziņas uzsākšanu. Seši 

nekustamā īpašuma nodokļu parādnieki nodoti tiesu izpildītājam – parādu piedziņai. 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu kreditori palielinājušies par 4272956 LVL. 

 
Pasīvs Piezīmes 

Nr. 
Uz 
pārskata 
perioda 
beigām 

Uz 
pārskata 
gada 
sākumu 

Izmaiņas 
( +, - ) 

1 2 3 4 5 
  Kreditori  - kopā 5. 10 110 187 5 837 231 +4 272 956 
1.  Ilgtermiņa saistības 5.1. 6 347 651 4 732 756 +1 614 895 
1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi 5.1.1. 4 269 233 3 078 841 +1 190 392 
1.5. Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 5.1.5. 2 076 872 1 649 353 +427 519 
1.9. Īstermiņa aizņēmumi un 
ilgtermiņaaizņēmumu īstermiņa daļa 

5.1.9. 1 546 4 562 -3 016 

  Īstermiņa saistības 5.2.-5.9. 3 762 536 1 104 475 +2 658 061 
2.1. Īstermiņa aizņēmumi un 
ilgtermiņaaizņēmumu īstermiņa daļa 

5.2. 316 814 246 719 +70 095 

2.2. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem 

5.3. 439 202 288 144 +151 058 

2.3. Īstermiņa saistības par saņemtajiem 
avansiem 

5.4.1. 0 118 254 -118 254 

2.4. Īstermiņa uzkrātās  saistības 5.4.2. 234 307 152 545 +81 762 
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2.6. Norēķini par darba samaksu un 
ieturējumiem ( izņemot 
        nodokļus) 

5.6. 73 407 47 657 +25 750 

2.7. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 
maksājumi 

5.7. 63 626 103 905 -40 279 

2.8. Pārējās īstermiņa saistības 5.8. 7 030 10 710 -3 680 
2.9. Nākamo periodu ieņēmumi 5.9. 2 628 150 136 541 +2 491 609 

   

3.1.2. Pamatbudžeta izdevumi  

 

Valkas novada domes pamatbudžeta izdevumi, LVL  
   

Pamatbudžeta izdevumi 
2009.gads 

 

2010.gads 2011.gads 

 

Vispārējie valdības dienesti 823745 863310 881304 

Aizsardzība 6134 0 0 

Sabiedriskā kārtība un drošība 49721 40650 38696 

Ekonomiskā darbība 1292666 2426158 10197359 

Vides aizsardzība 990 0 0 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 

1760594 
1444196 

1335375 

Veselības aprūpe 75607 11360 9551 

Atpūta , kultūra un reliģija 871489 786855 401654 

Izglītība 1981874 1949650 1884110 

Sociālā aizsardzība 405471 582411 580104 

Kopā 7268291 8104590 15328153 
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Salīdzinot  ar iepriekšējo gadu, 2010.gadā izdevumi palielinājušies par LVL 836299. 

Izpildvarai  palielinājušies par LVL 39565, sakarā ar procentu maksājumu palielināšanos 

Valsts kasei. Aizsardzībai izdevumu samazinājums LVL 6134.  Sabiedriskai kārtībai un 

drošībai izdevumi salīdzinot ar 2009.gadu samazinājušies par LVL 9071. Izdevumi  

ekonomiskajā darbībā palielinājušies  par LVL 1133492, tas ir saistīts ar dažādu projektu 

realizāciju. Lielākie realizētie projekti par LVL 702494 „Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija 

Valkā”, LVL 315500 Sēļu un Lugažu ciema ūdenssaimniecības attīstība un LVL 154028 saieta 

nama „Lugažu muiža” rekonstrukcija.  Vides aizsardzībai izdevumi samazinājušies par LVL 

990. Samazinājušies  izdevumi  par 18.0 %  pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanai – LVL 316398, jo samazinājusies atlīdzība un preču iegāde. Atpūtai , 

kultūrai un reliģijai izdevumi samazinājušās par 9.7% vai LVL 84634, jo iepriekšējā gadā tika 

samazināta atlīdzība. Izdevumi izglītībai samazinājušies par LVL 32224.  2010.gadā tika 

samazināta  pedagogu darba samaksa . Sociālai aizsardzībai  izdevumi palielinājušies par 43.6  

% vai LVL 176940, jo palielinājušies sociālie pabalsti. Izdevumu samazinājums ir veselības 

aprūpei par LVL 64247, sakarā ar Ērģemes feldšerpunkta remontu iepriekšējā gadā.  . 

Izdevumi par atlīdzību samazinājušies par LVL 401045, sakarā ar darba algas samazinājumu 

2009.gadā. Citos izdevumu kodos samazinājums, sakarā ar to, ka samazinājušies budžeta 

ieņēmumi. Palielinājums komandējumiem, pakalpojumiem, procentu izdevumiem, sociāliem 

pabalstiem un pamatkapitāla veidošanai. Procentu izdevumiem palielinājums, sakarā ar 

procentu nomaksu Valsts kasei . Salīdzinot  2010.gadu ar 2009.gadu kopumā izdevumi  
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palielinājušies par 11.5%. Valkas novada pašvaldība saņēmusi aizņēmumu LVL 2376236, 

atmaksātā pamatsumma -839467 LVL, dzēsti kredīti -291755 LVL. 

 Pamatbudžeta izdevumi pēc ekonomiskās klasifikācijas 2010.gadā,%   

 

 

 

No  attēla redzams, ka visvairāk tiek tērēts atlīdzībai (36%), pamatkapitāla veidošanai 

(29%), precēm un pakalpojumiem (25%), sociāliem pabalstiem (6%). 

 

3.1.3. Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 

    

2010.gadā speciālā budžeta līdzekļu ieņēmumi palielinājušies 1,1  reizi, bet izdevumi 

1,6 reizes, tas ir izskaidrojams ar to , ka uz 2010.gada sākumu bija atlikums autoceļu fondā.  

Ceļu fonda līdzekļi izlietoti ceļu segumu uzlabošanai, ceļmalu grāvju rakšanai un 

attīrīšanai un ikdienas uzturēšanas darbiem pilsētā un pagastos.  

Dabas resursu nodoklis 2010.gadu salīdzinot ar 2009.gadu palielinājies par LVL 2326. 

To izlieto  vides sakārtošanā un uzturēšanā.  
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 Valkas novada domes speciālā budžeta  ieņēmumi 2010.gadā,LVL 

 

 

Valkas novada domes speciālā budžeta  izdevumi 2010.gadā,LVL 

 

Valkas novada domes ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi, LVL 

 2009.gads 2010.gads 
Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi kopā: 
t.sk  
no juridiskām personām 
no fiziskām personām 

10416 
 

9986 
422 

 

19057 
 

18875 
176 

 
Ziedojumu un dāvinājumu izdevumi kopā: 
t.sk. 
Vispārējie valdības dienesti 
Brīvais laiks,sports,kultūra 
Izglītība 
Sociālā aizsardzība 

10399 
 

7 
6117 
2345 
1930 

10968 
 

0 
8494 

0 
2474 

 

Pašvaldība 2010.gadā saņēmusi dāvinājumu naudā no juridiskām personām LVL 18875  

un no fiziskām personām  LVL 176 ,  kultūras pasākumiem LVL 8494 un sociālās aizsardzības 

pakalpojumiem LVL 2474, kas izlietots skolēnu ēdināšanai.
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Ziedojumi un dāvinājumi izlietoti paredzētajam mērķim. Salīdzinot 2010.gadu ar 

2009.gadu, tie palielinājušies par 83%. Naturālā veidā saņemti ziedojumi un dāvinājumi par 

LVL 22731. No A/S „Latvenergo” saņemtas dāvanu kartes trūcīgām mājsaimniecībām par 

LVL 18575. No juridiskām un fiziskām personām saņemtas arī grāmatas par LVL 4106. 

 

3.1.4. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

           

Valkas novada domes ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 

 

2010.gada beigās ilgtermiņa finanšu ieguldījumi radniecīgo uzņēmumu ( ar 100% 

pašvaldības kapitāla daļām ) pamatkapitālā veidoja LVL 289607. 2010.gadā izmaiņas nav veiktas.  

SIA „Valkas pilsētas tirgus” – galvenais darbības virziens organizēt ielu un izbraukuma 

tirdzniecību. 2010.gada darba rezultāts zaudējumi LVL 1018. 

SIA „Valkas TV-5” savu darbību ir pārtraukusi un šobrīd nekāda ekonomiskā aktivitāte 

nenotiek. Turpmāk minētā sabiedrība neplāno darbu sākt. 2011.gada 28.aprīlī pieņemts lēmums 

izbeigt darbību un uzsākt likvidāciju. 2010.gada darba rezultāts zaudējumi LVL 13. 

Uzņēmuma nosaukums, 
Juridiskā adrese, 
reģistrācijas Nr. 

Ieguldījums 
uz 01.01.2011. 

Izmaiņas 
(+,-) 
(Ls) 

Ieguldījuma 
lielums uz 
01.01.2010. 

Līdzdalība % 

Valkas pilsētas tirgus  
Valka Rīgas iela 5a reģ. 
Nr.44103011386 

28000 
 

 
0 28000 100 

“Telekompānija  Valkas 
TV-5”SIA Valka  Raiņa 
18-60  Reģ.Nr.4410300466 

2948 
 

0 2948 100 

 „Valkas 
namsaimnieks”SIA 
Valka Rīgas iela 22 
Reģ.Nr. 44103055060 

258659 

 
 

0 
258659 100 

“Vidzemes slimnīca” SIA 
Valmiera  , Jumaras iela  
195  Reģ. Nr.40003258333 

1394497 
 

0 1394497 25 

”SIA  Enefit Power& Heat 
Valka Reģ.Nr.44103024234  25000 

 
0 
 

25000 25 

“Ziemeļvidzemes 
atkritumu 
apsaimniekošanas 
organizācija” SIA 
Valmiera  Rīgas iela 32 
Reģ. Nr.44103015509 

58362 

 
 
 

0 
58362 

 
5 
 

KOPĀ PAVISAM: 1767466 0 1767466 - 
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SIA „Valkas namsaimnieks” – galvenais darbības virziens dzīvojamo māju 

apsaimniekošana un pārvaldīšana, kā arī tām piegulošās teritorijas labiekārtošana, māju iekšējo 

siltumtīklu un iekārtu ekspluatācijas nodrošināšana un siltumapgādes sistēmas apsaimniekošana, 

uzturēšana un citi. Pamatkapitāls sastāda LVL 258659. 2010.gada darba rezultāts zaudējumi LVL 

317. Ar 2011.gada 31.marta Valkas novada domes lēmumu nolemts palielināt SIA „Valkas 

Namsaimnieks” pamatkapitālu par  22 700 LVL.  Nauda pamatkapitāla palielināšanai ieskaitīta 

SIA „Valkas Namsaimnieks” kontā  2011.gada 5.aprīlī. 

 
3.2. Kredītsaistības 

 
2010.gadā ir noslēgti deviņi aizņēmuma līgumi. Par kopējo līguma summu 6024545 

LVL. Valkas novada domes 2010.gadā noslēgto aizņēmumu atšifrējums   

           
Līguma 
datums 

Mērķis Summa LVL Komentāri 

19.08.2010 Valkas Kultūras nama renovācijas pabeigšanai 84 874 Ilgtermiņa 20.07.2032. 
02.07.2010 ERAF Tranzītmaršruta ielu rekonstrukcija 4 933 290 Ilgtermiņa 20.05.2040 
01.11.2010 Kurināmā iegādei 95 000 Īstermiņa 20.10.2011 
01.02.2010 Apgrozāmo līdzekļu iegādei 150 000 Apmaksāts 2010.gadā 
27.07.2010 PII Pasaciņa telpu renovācija 37 880 Ilgtermiņa 20.07.2032 
26.02.2010 Turnas tautas nama telpu labiekārtošana 42 905 Ilgtermiņa 20.02.2032 
19.03.2010 ERAF projekta „Valkas pagasta Lugažu ciema 

ūdenssaimniecības attīstība” 
115 154 Ilgtermiņa 20.03.2032 

19.03.2010 ERAF projekta „Valkas pagasta Sēļu  ciema 
ūdenssaimniecības attīstība” 

129 842 Ilgtermiņa 20.03.2032 

21.06.2010 ELFLA Valkas novada infrastruktūras objektu kvalitātes 
uzlabošana 

435 600 Ilgtermiņa 20.06.2032 

 Summa kopā 6 024 545  
           
    

 
                       
                     

Kā redzams attēlā,  projektu īstenošanai saistību apmērs  nākamajos gados pašvaldības 

budžetā plānots 16,109 milj. latu apmērā.  
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3.3. Nekustamā īpašuma novērtējums 

Valkas novada zemes izmantošanas struktūra, kā arī sadalījums pēc zemes lietošanas 

mērķa grupām raksturots pēc Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma Kadastra reģistra 

informācijas datiem pēc stāvokļa uz 2011. gada 1. janvāri.  

 Pavisam Valkas novada dome līdz 31.12.2010. zemesgrāmatā reģistrējusi 243 īpašumus 

ar kopējo platību 422.1545 ha, no tiem 2010 gadā zemesgrāmatā reģistrēti 30 īpašumi. 

 

Plānotais beigu 
termiņš ierakstīšanai 
zemesgrāmatā 

Īpašuma 
raksturojums 

Bilances (atlikusī) 
vērtība īpašumiem, 
kuri jāieraksta 
zemesgrāmatā (Ls) 

Bilances (atlikusī) 
vērtība īpašumiem, 
kuri ir ierakstīti 
zemesgrāmatā 
(Ls) 

Bilances (atlikusī) 
vērtība īpašumiem, 
kuri nav ierakstīti 
zemesgrāmatā 
(Ls) 

31.12.2015. Zeme 1801849 833937 967912 
31.12.2015. Ēkas 5752276 5082612 669664 
31.12.2015. Būves 1332818 895268 437550 
31.12.2015. Dzīvokļi 239665 25683 213982 
 KOPĀ 9126608 6837500 2289108 
 

 Pašvaldības bilancē ir uzskaitīta visa īpašumā un lietošanā esoša zeme. Zemesgrāmatā  

īpašuma tiesības tiek nostiprinātas pakāpeniski, atbilstoši kārtējam gadam budžetā atvēlētā 

finansējuma ietvaros. Īpašumus plāno iereģistrēt Zemesgrāmatā līdz 31.12.2015. 

Pašvaldībā nav īpašuma tiesību apliecinājuma ierobežojumi, īpašumi nav ieķīlāti.  

           

  Atlikusī vērtība    
LVL 

 

Īpašums Uz 31.12.2010. Uz 31.12.2009. Izmaiņas 
( +, - ) 

1. Zeme, ēkas, būves, t.sk.: 13 556 933 12 291 370 +1 265 563 
2. Dzīvojamās ēkas 333223 527824 -194601 
3. Nedzīvojamās ēkas 5485670 4152991 +1332679 
4. Transporta būves 2488912 2926909 -437997 
5. Zeme zem ēkām un būvēm 765309 364542 +400767 
6. Kultivētā zeme 149138 131087 +18051 
7. Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 21233 24055 -2822 
8. Pārējā zeme 866169 688052 +178117 
 
 9.   Inženierbūves 

364324 235027 +129297 

10.Pārējais nekustamais īpašums 3082955 3240883 -157928 

 

Zeme, ēkas un būves pārskata gadā salīdzinot ar iepriekšējo periodu palielinājušās par 

LVL 1265563 (10,3%). Palielinājumu veido: no Iekšlietu ministrijas bez atlīdzības saņemtā 

ēka Kalna iela -  7 961 LVL, Lugažu muiža – 273 910 LVL, Turnas tautas nams – 40 382LVL, 



Valkas novada pašvaldības 2010.gada publiskais pārskats 

41 
 

PII Pasaciņa – 37 880 LVL, mākslas skola -  276 935 LVL, Valkas kultūras nams  - 784 895 

LVL, Mierkalna tautas nams  - 33 872LVL.  

Transporta būvēm vērtība palielinājusies izbūvēta nobrauktuve Rīgas iela 7 – 1 672 

LVL, izbūvēts pievadsceļš pie Kārķu sporta zāles – 6 269 LVL. 

Inženierbūvēs uzskaitīts izbūvētais Valkas pagasta Sēļu ciema centralizētais 

ūdensvadas un kanalizācijas tīkli 157091 LVL un Ērģemes pagastā artēziskā aka 6067 LVL. 

Pārējā nekustamā īpašuma vērtība palielinājusies, jo izbūvēta atpūtas zona pie Turnas 

tautas nama Ērģemes pagastā 35 877 LVL, veikti remontdarbi Valkas estrādē 6 688 LVL,  

izgatavota piemiņas plāksne E.J.Tureinis Vijciema pagastā 133 LVL, sākotnēji atzīti bilancē 

divi Valkas estrādes kājāmgājēju tilti  - 15 232 LVL. 

Pārējie pamatlīdzekļi palielinājušies par LVL 271747 (30,1%). Pārējiem 

pamatlīdzekļiem lielākais pieaugums radies sakarā ar mākslas skolas renovāciju, pēc kuras 

iegādāta jauna datortehnika – 6 871 LVL, mēbeles un saimnieciskais inventārs par 8 359 

LVL. Valkas ģimnāzija projekta ietvaros iegādājusies datortehniku – 40 577 LVL un iekārtas 

mācību priekšmetu stundu nodrošināšanai – 17 702 LVL. 

Inventarizācijas rezultātā konstatēta un bilancē atzīta no Valkas pagasta pārvaldes 

pārņemtā automašīna Škoda - vērtība 6 354 LVL.  

Iegādāts traktors MTZ-920 9 315 LVL, saņemts skolēnu autobuss 80 864 LVL (pašu 

līdzfinansējums 8 086 LVL), iegādāta v/a piekabe - 952 LVL, veikts kapitālais remonts 

automašīnai GAZ 53 500 LVL un iegādāta lāpsta traktoram MTZ -  82 606 LVL.  

Ievērojami palielinājusies pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība par LVL 

673667 ( 72,8%) . 

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas samazinājušās par LVL 5436 ( 3,0%).  

3.4. Teritorijas attīstības plāna īstenošana 

• Darbs pie Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam izstrādes 

Programma sastāv no 5 daļām: 

1. Pašreizējas situācijas raksturojums un analīze (situācijas apzināšana); 

2. Stratēģiskā daļa; 

3. Attīstības programmas rīcību plāns (investīciju plāns); 

4. Pārskats par publisko apspriešanu;  

5. Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības plāns. 

Tika noorganizēts sabiedriskās apspriešanas pirmais posms un apstiprināts programmas 

gala redakcijas projekts un nodots plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai.  
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• Darbs pie Valkas novada teritorijas plānojuma 2010. – 2022. gadam 

2010.gada tika noorganizētas sabiedriskās apspriešanas, organizējot sanāksmes pagastu 

pārvaldēs un Valkas pilsētā divos posmos uzsākot tā izstrādi un pēc pirmās redakcijas 

izstrādes. 

2010. gada 30. decembra sēdē tika pieņemts lēmums  „Par Valkas novada Teritorijas 

plānojuma redakcijas pilnveidošanu un Valkas novada teritorijas plānojuma gala redakcijas 

sagatavošanu” (protokols Nr.13 §9). 

 

3.5. Valkas novada domes projekti un to īstenošanas rezultāti 

Attīstības un plānošanas nodaļas vadībā īstenotie projekti 

 
ERAF projekts “Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā”, 

Nr.3DP/3.2.1.2.0/09/APIA/SM/002. Tranzīta maršruta rekonstrukcija ir sadalīta 7 posmos. 

2010.gadā darbi notika vienlaicīgi no 3.posma līdz 7.posmam. Sākot no Igaunijas robežas pa 

Rūjienas un Varoņu ielām tiek izbūvēta brauktuve un velo/gājēju celiņš. Ir uzsākta tilta pār 

Pedeles upi būvniecība Rūjienas ielā. Lauktehnikas rajonā ir izzāģēta meža josla, kā rezultātā 

saskaņā ar projektu tranzīta maršruts ir nedaudz iztaisnots. Laikā no septembra līdz gada 

beigām izpildīti projektā paredzētie darbi par 902653,99 Ls vai 24 %.  

Kopējā projekta attiecināmo izmaksu summa ir 4000891 LVL. Līguma summa ar Ceļu būves 

firmu SIA „Binders” ir 3763011,88 Ls. Valkas novada dome ar Satiksmes ministriju ir 

saskaņojusi vienošanās Nr.SM2010/-4 grozījumus Nr.1 par valsts galvenā autoceļa A3 

maršruta Rīgas – Zemgales ielas krustojuma rekonstrukciju un tranzīta posma Zemgales ielā no 

Raiņa līdz Rīgas ielai rekonstrukciju. 

 

ERAF ūdenssaimniecības attīstības projekti: 

Valkas pagasta Sēļu ciema ūdenssaimniecības attīstība, 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/030/002, attiecināmo izmaksu summa 298917,24 LVL. 

2010.gadā tika izbūvēta jauna ūdens ņemšanas vieta – urbums, ūdens atdzelžošanas stacija, 

izbūvēti 2347 m jauni ūdensapgādes tīkli un 349 m kanalizācijas tīkli. Būvdarbus veica SIA 

„Vidzemes energoceltnieks”. Izstrādāts tehniskais projekts papildus 789 m ūdensapgādes tīklu 

un 677 m kanalizācijas tīklu izbūvei, 822 m kanalizācijas tīklu paplašināšanai un 615 m 

kanalizācijas spiedvada izbūvei Sēļu ciema teritorijā, kuru būvniecību paredzēts veikt līdz 

2011.gada 22.jūlijam.  
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Valkas pagasta Lugažu ciema ūdenssaimniecības attīstība, 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/031/001, attiecināmo izmaksu summa 258369,24 LVL. 

Lugažu ciemā izbūvēti 793 m ūdensapgādes tīkli un 1879 m kanalizācijas tīkli, uzbūvētas 

jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Būvdarbus veica SIA „Būvenergo A”. Objekts tiks 

nodots ekspluatācijā 2011.gadā. Izstrādāts papildus tehniskais projekts jauna urbuma izbūvei, 

1835 m ūdensapgādes un 625 m kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai, kuru būvdarbus paredzēts 

veikt līdz 2011.gada 22.jūlijam. 

Valkas novada Kārķu ciema ūdenssaimniecības attīstība 

Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums (TEP), kas 30.06.2010. akceptēts Vides 

ministrijas Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijā. TEP izstrādi 

veica SIA "Firma L 4". TEP izstrādes izmaksas - 4 321 Ls (bez PVN). 

2010. gada 6. oktobrī tika parakstīts līgums starp SIA „PRO VIA” un Valkas novada domi par 

tehnikā projekta „Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. Kārķu ciems, Kārķu 

pagasts, Valkas novads” un pirmsprojekta „Artēziskais dziļurbums un ūdens sagatavošanas 

iekārtas. Kārķu ciems, Kārķu pagasts, Valkas novads” izstrādi un autoruzraudzības veikšanu. 

Līgumcena – 4 321 Ls (bez PVN). 2010. gada 7. oktobrī tika parakstīta vienošanās starp 

Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Valkas novada domi par ERAF līdzfinansētā projekta 

„Valkas novada Kārķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (Nr. 

3DP/3.4.1.1.0./10/APIA/CFLA/026) īstenošanu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 

322 622 Ls. Projekta aktivitāšu īstenošanas ilgums ir 15 mēneši.  

 ERAF, Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” telpu renovācija, Nr. 

3.DP/3.1.4.3.0/10/IPIA/VRAA/005/035, projekta ieviešanas laiks 15.06.2010-31.12.2010, 

attiecināmo izmaksu summa 37 880 LVL. 

Būvniecības darbus veica SIA „Valkas būvnieks”. 

Projekta rezultātā ir izremontētas PII telpas – 1.stāvā aktu zāle, foajē, vadītājas kabinets un 

gaitenis; 2.stāvā sporta zāle ar palīgtelpām. 

ERAF, Izglītības iestāžu informatizācija, Nr. 2010/0028/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/600, 

projekta ieviešanas laiks 01.01.2010-30.06.2011., attiecināmo izmaksu summa 49159,68LVL 

Projekta rezultātā Valkas novada domes IT kompetences centra speciālisti Ērģemes, Kārķu, 

Valkas un Vijciema pamatskolās ievilkuši lokālos datortīklus. 2011.gadā paredzēta datoru 

piegāde Ērģemes, Kārķu, Valkas un Vijciema pamatskolām. 

ERAF aktivitāte 1.3.1.1., Dabas zinātņu kabinetu labiekārtošana Valkas ģimnāzijā, Nr. 

Nr.3DP/1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/030, projekta ieviešanas laiks 01.04.2009. – 31.01.2011, 

attiecināmo izmaksu summa 98 392 LVL. 
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Izglītības un zinātņu ministrijas izsludinātā centralizētā iepirkuma rezultātā 2010.gadā Valkas 

ģimnāzijā piegādāti jauni mācību līdzekļi prioritārajos priekšmetos – fizikā, ķīmijā, bioloģijā 

un matemātikā, t.sk. digitālās informācijas apstrādes sistēmas skolotājiem, 20 datoru koplekts. 

Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instrumenta programmas „Pārrobežu 

sadarbība” apakšprojekts „Valkas un Valgas pilsētu kopējās mākslas vides attīstība”, 

projekta ieviešanas laiks 01.06.209 – 04.12.2010, attiecināmo izmaksu summa 570 600 EUR. 

Projekta ietvaros rekonstruēta un labiekārtota Valkas mākslas skola. 

Projekta rezultātā noorganizēti un novadīti 11 kultūrizglītības pasākumi Valkas un Valgas 

pilsētās, noorganizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni, noorganizēts un novadīts 1 projekta 

noslēguma psākums, rekonstruēta Valkas Mākslas skola (būvnieks SIA „Ekers”, 

būvuzraudzība SIA „Valkas būvnieks”, autors – Imants Bumbiers), iegādāta basa kokle Valkas 

Mūzikas skolas vajadzībām, iegādāti materiāli un mācību līdzekļi Mākslas skolas vajadzībām, 

mēbeles un IKT aprīkojums, grafikas prese u.c. 

Igaunijas-Latvijas programmas projekts „Increasing Attractiveness of Valga-Valka”, 

projekta ieviešanas laiks 01.10.2008 – 31.12.2010, attiecināmo izmaksu kompsumma 

2 318 194 EUR (Valkas novada domes budžets – 530 857 EUR) 

2010.gadā SIA „AVE A.Epnera studija” pabeigusi darbu pie DVD par Valgu/Valku. 

Izsludināts metu konkurss Valkas-Valgas ledus halles arhitektoniskajam risinājumam, kura 

rezultātā uzvarētāji SIA „AB Architekti” izstrādājuši ledus halles tehnisko projektu, ekspertīzi 

veicis Guntis Grabovskis. Ideju konkursa „Jauna tūrisma objekta izveide uz robežas 

Valkā/Valgā” rezultātā uzvarētāja arhitekte Anita Rumbiņa izstrādājusi tehnisko projektu 

robežzonas Valkā no Seminārā ielas līdz Rīgas ielai labiekārtošanai. Iepirkuma rezultātā SIA 

„I.Šļivkas arhitektu birojs” izstrādājis tehnisko projektu „Foto, kino un mūzikas kluba izveide 

bijušajos PSRS armijas bunkuros Valkā”. 11.jūnijā noorganizēta un novadīta projekta 

konference par Valkas un Valgas pilsētām, un Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības 

iespējām. 

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Ar velo pa Vidzemi un 

Dienvidigauniju” (EU 30103), ieviests no 2009.gadā aprīļa līdz 2010.gada 20.decembrim. 

2010.gadā projekta finansējums 12375,78 LVL, ERAF finansējums 10519,41 LVL. Uzstādītas 

velo norāžu zīmes, pie velostatīviem ar nojumēm (Valkā un Ērģemes, Kārķu, Valkas pagasta 

Lugažu un Sēļu ciemos) uzstādītas maršruta kartes, 13.07.10. velomaratona „Tour de LatEst” 

ap 100 dalībnieki iepazina Valkas novadu. Izdotas velomaršruta kartes un brošūras, kuras 

pieejamas Valkas TIB. 
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ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Valkā, II kārta” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/016) 

2010.gada 15.septembrī starp LR Vides ministriju un Valkas novada domi tika noslēgta 

vienošanās par projekta īstenošanu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 3,793 764 lati, 

no tām 3 604 075,83 Ls (95%)  finansē Kohēzijas fonds, bet Valkas novada domes 

līdzfinansējums sastāda 189 688,20 Ls (5%) no attiecināmām izmaksām.  

 

ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas 

pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekts „Valkas novada 

infrastruktūras objektu kvalitātes uzlabošana” (Nr.10-09-L32100-000198)  

2010.gadā ir veikta Turnas tautas nama fasādes vienkāršotā rekonstrukcija (līgumcena 

12068,53 LVL) un Mierkalna tautas namam uzlikts jauns jumta segums, nosiltinot ēkas 

bēniņus, kā arī nomainīti logi un ārdurvis (līgumcena 27 994,57 LVL). 

Projekta ietvaros ir noslēgti līgumi par sporta zāles būvniecība Vijciemā, Stepu ciema ielu 

asfaltēšanu un ceļu „Darbnīcas – Turnas veikals” (garums 0,390 km) un „Turnas veikals – 

Liepu iela 7” (garums 0,310 km) rekonstrukciju.  

 

2010.gadā ir pabeigta Valkas kultūras nama renovācija. 

Latvijas-Šveices sadarbības programma, „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai 

nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus”, līgums noslēgts 

23.07.2010. attiecināmo izmaksu summa 80 864,30 LVL . Autobuss saņemts 29.12.2010 

Valkas pagasta skolēnu pārvadāšanai. 

ES Eiropas Sociālā fonda projekts „Būvinženiera amata vietas izveide Valkas novada 

attīstības veicināšanai”, Nr.1 DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/005. Kopējās attiecināmās 

izmaksas 21 000 Ls, projekta ieviešanas laiks 2010.gada 1.septembris  -2012.gada 31.augusts. 

Darbā pieņemts būvinženieris, iegādāts dators un apmaksāti kursi. 

Ērģemes viduslaiku pilsdrupu konservācija, finansēšanas līgumu ar valsts Kultūrkapitāla 

fondu Nr.2009-2KMA045 no 2009.gada 25.augusta par projekta realizāciju, 3000 Ls. 

2010.gadā kā redzamākais darbs ir ieejas mūra pilsdrupās nostiprināšana, bet vienlaikus tika 

veikta arī mūra nostiprināšana citās pils vietās.  

Valkas novada dome ir izstrādājusi trīs projektus un iesniegusi 2010.gada 29.novembrī 

Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmai Eiropas 

kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013. gadam un vairākos 

projektos piedalās kā partneris. Projekti iesniegti 1.3. prioritātē „Tūrisma attīstība”, 2. 
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prioritātes – Kopējie izaicinājumi aktivitātēs 2.2. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un 

2.3. „Energoefektivitātes uzlabošana un atjaunojamās enerģijas izmantošanas veicināšana”, 3. 

prioritātē - Sadarbības veicināšana „cilvēks-cilvēkam” 3.2.aktivitātei „Sadarbība kultūras, 

sporta, izglītības, sociālā un veselības jomā”.  

 
3.6. Valkas novada domes 2010.gadā organizētie publiskie iepirkumi 

Valkas  novada dome iepirkumus veic saskaņā ar LR Publisko iepirkumu likuma 

15.06.2010.g.redakciju, piemērojot atklāta konkursa, sarunu procedūras, iepirkumus 81 panta 

kārtībā būvdarbiem no 10 000-120 000 latu, pakalpojumiem,precēm no 3000-20000 latu, metu 

konkursus, iepirkumus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem . 2009.gada 29.oktobrī izdota  

Valkas novada domes Instrukcija ‘Par iepirkumu veikšanu Valkas novada pašvaldības 

iestādēs“. 

2010.gadā Valkas novada dome  ir veikusi 36 iepirkuma procedūras, no kurām: 

• 9 būvdarbu iepirkumi (2 atklāts konkurss, ,7 iepirkumi 81 panta kārtībā); 

• 3 piegāžu iepirkumi (2atklāts konkurss, 1 sarunu procedūru); 

• 20 pakalpojumu iepirkumi (2 atklāts konkurss, 1 sarunu procedūra, 1metu 

konkurss,2  Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītā daļā noteiktā kārtībā 

veiktie iepirkumi, 14 iepirkumi 81 panta kārtībā , 2 Publisko iepirkumu likuma B 

daļas iepirkumi, 

• 4 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām. 

 Valkas novada domes veikto iepirkumu procedūru sadalījums pa veidiem, %  
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 Kopā 2010.gadā  ir noslēgti 38 iepirkumu līgumi par kopējo summu 4120213.00 

Ls bez PVN,  un 2 sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi līgumi par Ls 

2374809.00  no kuriem: 

• 9 būvdarbu līgumi par Ls 3647835.00 

• 7 piegāžu līgumi par Ls 248090.00 

• 20 pakalpojumu līgumi Ls 224288.00 

• 2 sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi līgumi par Ls 2374809.00 

Valkas novada domes noslēgtie līgumi pa veidiem, % 

 

 

 

 Kā redzam attēlā par vislielāko summu noslēgti būvdarbu līgumi (56%). Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkuma līgumi (37%), piegāžu līgumi 4% un pakalpojumu līgumi 

par 3%. 
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4. Personāls 

 

Laikā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim Valkas novadā vidēji bija 

675 amata vietas un strādāja 651 darbinieks, no kuriem 476 sievietes un 175 vīrieši.  

  
 

Valkas novada vidējais darbinieku vecums laikā no 2010.gada 1.janvāra līdz 

31.decembrim bija 46 gadi. Visvairāk ir darbinieki vecumā no 41 – 50 gadiem - 219 darbinieki, 

pēc tam seko darbinieki vecumā no 51 - 60 gadiem - 213 darbinieki, trešo lielāko vecuma 

grupa veido darbinieki no 31 – 40 gadiem – 99 darbinieki, ceturto grupu veido darbinieki 

vecumā pēc 60 gadiem – 66 , bet vismazāk darbinieku ir vecumā līdz 30 gadiem – tikai 54. 
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 Valkas novada darbinieku sadalījums pēc izglītības: 

• Maģistra grādu ieguvuši 11 darbinieki 

• Augstāko izglītību – 334 darbinieki 

• Vidējo vispārējo – 149 darbinieki 

• Vidējo speciālo – 131 darbinieki 

• Pamata izglītību ieguvuši 26 darbinieki 
 

 
 Kā redzams  attēlā Valkas novada domē visvairāk ir darbinieki ar augstāko izglītību 

(51%). Ar vidējo izglītību (23%), vidējo speciālo izglītību (20%), pamatizglītība (4%) un 

maģistra  (2%).  

Personāla nodaļas būtiskākie veiktie darba apjomi 

• Sagatavoti 49 jauni darba līgumi; 

• Sagatavotas 212 vienošanās par grozījumiem darba līgumā; 

• Sagatavoti ar personāla darbību saistīti 985 rīkojumi; 

• Izveidoti 72 amatu apraksti; 

• Apkopoti dati un noformētas 187 darbinieku personas kartītes; 

• Sagatavoti noslēgšanai 329 līgumi par darba praksēm bezdarbniekiem; 

• Noformētas 329 darba praktikantu personas lietas; 

• Veikta visa novada pašvaldības darbinieku amatu klasificēšana atbilstoši MK 

noteikumiem. 
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5. Komunikācija ar sabiedrību 

2010.gadā Valkas novada dome turpināja nodrošināt iedzīvotājus ar informāciju par 

pašvaldībā notiekošajiem procesiem un pieņemtajiem lēmumiem. Kopumā 2010.gadā tika 

sagatavoti un nosūtīti 449 paziņojumi plašsaziņas līdzekļiem par dažādām Valkas novada 

aktualitātēm. Tāpat visa gada laikā tika sniegtas mutiskas un elektroniskas atbildes uz ziņu 

aģentūru un žurnālistu jautājumiem.  

2010.gadā sagatavoti 11 domes informatīvā laikraksta „Valkas Novada Vēstis” izdevumi. 

Laikraksts ir bezmaksas, tā izdošanu finansēja Valkas novada dome. Laikraksts iznāca A3 

formātā, apjoms 4 un 8 lpp., laikraksta kopējā tirāža bija 3000 eksemplāri. Laikraksts tika 

izplatīts visās Valkas novada pašvaldībās. Laikrakstu Valkas pilsētā izplatīja Jauniešu dome. 

Laikraksts tika izplatīs arī dažādās vietās pilsētā – domes ēkā, valsts un pašvaldības iestāžu 

namā, domes pakļautībā esošajās iestādēs, lielākajās tirdzniecības vietās, kā arī valsts iestādēs 

un privātajos uzņēmumos. Informatīvajā domes laikrakstā tika publicēta domes oficiālā 

informācija – 2010.gadā paveikto darbu apkopojums, plāni un ieceres nākošajam gadam, 

pieņemtie saistošie noteikumi, pasākumu fotogalerijas un citas aktualitātes.  

Informācija par Valkas novada domes darbu bija pieejama arī Valkas interneta mājas 

lapā www.valka.lv. Mājas lapas sadaļā „Pasākumu plāns” iedzīvotāji varēja iepazīties ar 

kultūras un sporta pasākumu plānu Valkas novadā 2010.gadā. Savukārt, sadaļā „Aktualitātes” 

regulāri tika publicēti domes sēdēs izskatāmie jautājumi un pieņemtie lēmumi, domes oficiālā 

informācija par pašvaldības darbu un iecerēm, dažādi paziņojumi, konkursi un citi jaunumi. 

Tāpat iedzīvotāji tika iepazīstināti arī ar domes priekšsēdētāja, izpilddirektora un domes 

speciālistu viedokļiem un skaidrojumiem. Lai iedzīvotāji varētu vizuāli aplūkot nozīmīgākos 

notikumus, sadaļā „Foto galerija” regulāri tika ievietotas foto galerijas par dažādām oficiālām 

vizītēm, līgumu parakstīšanu, kā arī dažādiem kultūras, sporta un citiem pasākumiem.   

Ļoti svarīgs informācijas nodrošinātājs iedzīvotājiem ir vietējais laikraksts 

„Ziemeļlatvija” (izdevējs SIA „RPD”) un portāls www.ziemellatvija.lv. Pagājušajā gadā 

„Ziemeļlatvija” iznāca trīs reizes nedēļā – otrdienās, ceturtdienās un sestdienās, tirāža 3000 

eksemplāru. Pēc BMF datiem, vidējā auditorija laikrakstam ir ap 17000 lasītāju. 

„Ziemeļlatvijas” žurnālisti ir piedalījušies visos pilsētai un iedzīvotājiem svarīgos pasākumos, 

to visu atspoguļojot arī laikrakstā. Tāpat vieta bija atvēlēta arī dažādai pašvaldības informācijai 

gan ziņu lappusēs, gan īsziņās. Allaž laikrakstā tika publicēti arī domes sēdēs pieņemtie 

lēmumi.    
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Lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbu, Valkas novada dome 

sadarbojās ne tikai ar plašsaziņas līdzekļiem Valkā, bet arī ar mēdijiem visā Latvijā. 

Informācija tika izplatīta ziņu aģentūrām – LETA un BNS, interneta portāliem –  1188, 

Notikumi, Vietas, jauniešu kultūras portāls HC, Ko darit, TurismaBizness, Vidzemes ziņu 

portāls Elap, Valka24, Apollo, Ir laiks, Laba diena, TV NET, Bizness, eLiesma Valmierā un 

Vidzemē, Nozare, Cēsu un Vidzemes ziņas eDruva, Travelnet, Laiki.lv, DB, Kas notiek, 

Piedalies, Delfi, Easyget.lv laikrakstiem – Neatkarīgā Rīta Avīze, Dienas bizness, Latvijas 

avīze, Diena, Liesma, Vidzemes laikraksts Birža, radio – LR1, LR2, Radio 3, radio Valmiera, 

Radio Skonto Vidzeme, kā arī Latvijas TV un LNT. Visiem šiem mēdijiem katru nedēļu 

elektroniski tika nosūtīta informācija par domes aktualitātēm un Valkas novadā notiekošajiem 

kultūras un sporta pasākumiem. Par lielajiem kultūras pasākumiem informācija tika sūtīta arī 

citiem Vidzemes reģionālajiem laikrakstiem. Reizi mēnesī informācija par dažādām novada 

aktualitātēm tiek sagatavota Latvijas Pašvaldību savienības žurnālam „LOGS”.  

2010.gadā bija noslēgts līgums ar ar SIA „Valmieras TV” par raidlaika rezervēšanu, 

pilsētas pasākumu filmēšanu, sižetu sagatavošanu un informācijas par Valkas novadu 

pārraidīšanu „Vidzemes TV” ēterā. 

Valkas novada domes sēdes ir atklātas un informācija par tām iepriekš tiek ievietota 

mājas lapā, kā arī laikrakstā un portālā „Ziemeļlatvija”.    
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6. Plāni nākamajam gadam 

6.1. Nākamo gadu prioritātes 

• Panākt efektīvu budžeta līdzekļu izlietojumu, regulāri izvērtējot iestāžu un nodaļu darbu; 

• Piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus novada infrastruktūras sakārtošanai; 

• Saglabāt iedibinātās kultūras tradīcijas; 

• Nodrošināt trūcīgo iedzīvotāju pamatvajadzības (GMI un dzīvokļu,mājokļu vajadzības); 

• Nodrošināt visu pakāpju vispārējās izglītības ieguvi, speciālās un dažādu interešu 

izglītības apguvi; 

• Nodrošināt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus esošā kvalitātē un līmenī; 

• Pabeigt ERAF projektu „Tranzīta maršruta ielu rekonstrukciju Valkas pilsētā” 

• Pabeigt II kārtas ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Valkas pilsētā; 

• Pabeigt ERAF ūdenssaimniecības un attīstības projektus Sēļu un Lugažu ciemos; 

•   Uzbūvēt sporta zāli Vijciema pagastā;  

• Pabeigt Turnas tautas nama remontu Ērģemes pagastā; 

•  Uzsākt ūdenssaimniecības rekonstrukciju Kārķu un Zvārtavas pagastos; 

•  Pabeigt daudzdzīvokļu māju siltināšanu Valkas pilsētā; 

• Īstenot  Mierkalna tautas nama iekštelpu remontu, ielu rekonstrukciju Zvārtavas 

pagastā; 

• Turpināt infrastruktūras sakārtošanu un  materiālās bāzes uzlabošanu izglītības iestādēs; 

• Ielu un pagalmu sakārtošana; 

• Veicināt privātā kapitāla ieguldījumu 10 milj. eiro apmērā Koģenerācijas stacijas 

celtniecībā Rūjienas ielā Valkas pilsētā; 

• Pilnveidot komunikāciju ar iedzīvotājiem, atjaunot Valkas radio darbību. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valkas novada pašvaldības 2010.gada publiskais pārskats 

53 
 

7. Starptautiskā sadarbība 

  

• Valgas apriņķa valdes, Valgas apriņķa vietējo pašvaldību asociācijas un Valkas novada 

domes sadarbības līgums – parakstīts 2010.gada 18.novembrī. 

• Noorganizētas trīs ikmēneša Valkas – Valgas tikšanās Valkas novada domē, un dalība 7 

sanāksmēs Valgā. 

• Igaunijas Republikas Valgas pilsētas valdes, Latvijas Republikas Valkas novada domes 

un Krievijas Federācijas Ļeņingradas apgabala Vsevoložskas rajona municipālās 

vienības Novodevjatkinskas ciema pašvaldību Pārrobežu sadarbības pamatlīgums – 

parakstīts 2010.gada 24.novembrī. Pirmā kopīgā aktivitāte – izstrādāts un iesniegts 

projekts Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmai par 

energoefektīva ielu apgaismojuma izbūvi Valkā, Valgā un Novodevjatkinā. 

• 2010. gada 16. – 20. jūlijam 5 Valkas ģimnāzijas skolēnu un 3 novada domes 

speciālistu dalība Valkas novada sadraudzības pilsētā Vīzenburgā-Gunzenhausenā 

konferencē,  kas tika līdzfinansēta no EK programmas  “Eiropa pilsoņiem”. Pasākuma 

tēmas: „Eiropa bez barjerām – realitāte un vīzija” un „Metropoles reģions – iespējas arī 

lauku teritorijām”. 

• Dalība Eiropas Komisijas balvas „Zelta Zvaigzne 2010” pasniegšanas pasākumā 

2010.gada 17. – 18.novembrī Briselē, kurā Valkas novada dome saņēma EK Sertifikātu 

par 2009.gadā ieviesto programmas “Eiropa pilsoņiem” līdzfinansēto projektu, vadošais 

partneris Osthammar pašvaldība (Zviedrija). 

• Darbošanās Dvīņu pilsētu asociācijā. 

• Darbošanās „Eiroreģionā „Pleskava, Livonija””. Kopīgu projektu izstrāde 

„Kultūrvēsturiskā mantojuma maršruta izveide” un „Kopīgās kultūras kolektīvu 

aktivitātes pierobežā”, iesniegti Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības 

programmai 29.11.2010. Līdzdarbošanās Interreg IVC projektā  “ Kopīgas 

metodoloģijas izstrāde Vietējo Digitalo programmu ieviešanai un tās ietekme uz 

reģionālo digitālo politiku” (“Common methodology for the implementation of Digital 

Local Agenda and its impact on regional digital policies”). 

• Valkas novada prezentēšana ārvalstu delegācijām Valkā: 26.02.10. Igaunijas  ārlietu 

ministrijas pārstāvis, 05.07.10 Francijas skolēni, 24.11.10. Novodevjatkinas pašvaldības 

vadība (Krievija), 30.12.10. Stokholmas augstskolas pasniedzēji u.c.) 
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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VV  AA  LL  KK  AA  SS      NN  OO  VV  AA  DD  AA      DD  OO  MM  EE          
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads,  LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493,  E-mail: novads@valka.lv;  

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV62UNLA0050014277068 A/S „SEB BANKA” Smiltenes filiāle Valkas KAC  kods UNLALV2X  
 

 
SĒDES  PROTOKOLS 

Valkā 
 

2011.gada 28.aprīlī                               Protokols Nr.5 
 

 
 

27.§. 
Par Valkas novada pašvaldības 2010.gada bilances apstiprināšanu 

__________________________________________________________________ 
( I.Ārgale ) 

 
Dome izskata domes Centralizētās grāmatvedības sagatavoto Valkas novada domes 2010.gada 

bilanci un informāciju par 2010.gada pašvaldības bilanci. 
Deputāti apspriež iesniegto Valkas novada domes 2010.gada pārskatu un lēmuma projektu, un 

konstatē, ka iesniegtais lēmuma projekts ir atbalstāms. 
Vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti 

balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.Zariņš, K.Albergs, A.Simulis, U.Ozoliņa, R.Videmanis, 
A.Vējiņš, A.Sjademe, M.Pētersons, M.Treijere, M.Kreilis, V.Šaicāns, M.Magone), PRET - nav, 
ATTURAS - nav, 
Valkas novada dome 
N O L E M J : 
 
1. Apstiprināt Valkas novada domes 2010.gada bilanci (pielikumā). 
2. Apstiprināt Valkas novada domes 2010.gada finanšu pārskatu ar bilances kopsummu pēc stāvokļa 

uz 2010.gada 31.decembri – LVL 21832768 (divdesmit viens milj. astoņi simti trīsdesmit divi tūkstoši 
septiņi simti sešdesmit astoņi lati) un pārskata gada budžeta izpildi LVL 11700752 (vienpadsmit milj. 
septiņi simti tūkstoši septiņi simti piecdesmit divi lati). 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)   K.Albergs  

 
 
Izraksts pareizs 
Valkas novada domes  
Kancelejas vadītāja   G.Ukre 
Valka 2011.gada 29.aprīlī 
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BILANCE 
uz 2010.gada 31.decembri 

 
  
    (latos) 
Konta 

Nr. 
Posteņa  nosaukums Piezīmes 

Nr. 
Pārskata 
perioda 
beigās 

Pārskata 
perioda 
sākumā 

  AKTĪVS       
A B C 1 2 

1000 I. Ilgtermiņa ieguldījumi (1.+2.+3.) 1  18592472 16 2130117 
1100 1. Nemateriālie ieguldījumi 1.1 37818 53 034 

1110 Attīstības pasākumi un programmas 1.1.1. 7428 9717 

1120 
Licences, koncesijas un patenti, 

preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 
1.1.2. 30390 43317 

1200 2. Pamatlīdzekļi 1.2.  16785934 14390522 
1210 Zeme, ēkas un būves 1.2.1. 13556933 12291370 
1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 1.2.2. 174720 180156 
1230 Pārējie pamatlīdzekļi 1.2.3. 1175562 903815 

1240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un 

nepabeigtā celtniecība 
1.2.4. 1599522 925855 

1250 
Turējumā nodotie valsts un 

pašvaldību nekustamie īpašumi 
1.2.5. 173048 x 

1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1.2.6. 44318 45008 

1280 
Avansa maksājumi par 

pamatlīdzekļiem 
1.2.8. 61831 45008 

1300 3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1.3.  1768720 1769561 

1310 
Līdzdalība radniecīgo 

kapitālsabiedrību kapitālā 
1.3.1.  289607 289607 

1320 
Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību 

kapitālā 
1.3.2. 1419497 1419497 

1330 Ilgtermiņa aizdevumi 1.3.3. 1254 2 095 

1350 
Pārējie ilgtermiņa finanšu 

ieguldījumi 
1.3.5. 58362 58362 

2000 II. Apgrozāmie līdzekļi (4.+5.+6.+7.+8.) 2.  3 240296 1 016336 
2100 4. Krājumi 2.1. 166191 140178 
2300 5. Debitori 2.3. 603934 514990 

2400 
6. Nākamo periodu izdevumi un 

avansi par pakalpojumiem un 
projektiem 

2.4. 14500 16255 

2500 7. Īstermiņa finanšu ieguldījumi 2.5. 1902 4265 
2600 8. Naudas līdzekļi 2.6. 2453769 340648 

  BILANCE (I.+II.) I.  21832768 17229453 
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Konta 
Nr. 

Posteņa  nosaukums Piezīmes 
Nr. 

Pārskata 
perioda 
beigās 

Pārskata 
perioda 
beigās 

  PASĪVS       

A B C 1 1 

3000 III. Pašu kapitāls (1.+.2.) 3.  11722581 11392222 
3300 1. Rezerves 3.3. 21 829 21 829 
3500 2. Budžeta izpildes rezultāti 3.5.  11700752 11370393 

3510 
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta 

izpildes rezultāts 
3.5.1.  11370393 10332751 

3520 
Pārskata gada budžeta izpildes 

rezultāts 
3.5.2. 330359 1037642 

5000 V. Kreditori (5.+6.) 5.  10110187 5837231 
5100 5. Ilgtermiņa saistības 5.1.  6347651 4732756 

5110 Ilgtermiņa aizņēmumi 5.1.1. 4269233 3078841 

5150 
Ilgtermiņa nākamo periodu 

ieņēmumi 
5.1.5. 2 076872 1 649353 

5190 Pārējās ilgtermiņa saistības 5.1.9. 1546 4562 
5200- 
5900 

6. Īstermiņa saistības 5.2.-5.9.  3762536 1104475 

5200 
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 

aizņēmumu īstermiņa daļa 
5.2 316814 246719 

5300 
Īstermiņa saistības pret 

piegādātājiem un darbuzņēmējiem 
5.3. 439202 288144 

5410 
Īstermiņa saistības par saņemtajiem 

avansiem 
5.4.1. 0 118254 

5420 Īstermiņa uzkrātās saistības 5.4.2. 234307 152545 

5600 
Norēķini par darba samaksu un 

ieturējumiem (izņemot nodokļus) 
5.6. 73407 47657 

5700 
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 

maksājumi 
5.7. 63626 103905 

5800 Pārējās īstermiņa saistības 5.8. 7030 10710 
5900 Nākamo periodu ieņēmumi 5.9. 2628150 136541 

  BILANCE (III.+IV.+V.) I.  21832768 17229453 

          
Konta 

Nr. 
Posteņa nosaukums Piezīmes 

Nr. 
Pārskata 
perioda 
beigās 

Pārskata 
perioda 
beigās 

  ZEMBILANCE       

A B C 1 1 

9100 1. Zembilances aktīvi 9.1.  539333 529648 
Z100 Nomātie pamatlīdzekļi Z.1. x 6209 
9110 Iespējamie aktīvi 9.1.1. 57770 x 
9130 Saņemamās soda un kavējuma naudas 9.1.3. 10327 x 
9190 Citi zembilances aktīvi 9.1.9. 471236 523439 
 2. Zembilances prasības   8677 8677 
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Z130 Saņemamās soda naudas Z.1.3.  8677 
Z950 3. Zembilances saistības Z.9.5.   50 451 
9500 Zembilances pasīvi 9.5. 6069783 x 

9520 

Nākotnes maksājumi saskaņā ar 
līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu 
finanšu palīdzības un Eiropas Savienības 
politikas instrumentu finansētajiem 
projektiem 

9.5.2. 6034176 x 

9530 Saņemtie, bet neapmaksātie avansa rēķini 9.5.3. 442 1378 

9540 Nākotnes nomas maksājumi 9.5.4. 26203 33994 

9560 Izsniegtie galvojumi 9.5.6. 8962 1 5079 
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 
Valkas novada domei 
Ziņojums par finanšu pārskatu 
 
Mēs esam veikuši Valkas novada domes (turpmāk tekstā „Dome”) 2010. gada finanšu pārskata revīziju. Revidētais 
finanšu pārskats ietver 2010. gada 31. decembra pārskatu par iestādes finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance", 
2010. gada pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3, pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu 
pārskatu – veidlapa Nr.4-1, naudas plūsmas pārskatu – veidlapa Nr.2-NP, finanšu pārskatu pielikumus, kas noteikti 
LR Ministru Kabineta noteikumu Nr. 777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības 
uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta izpildi.  
Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu 
Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā 
ar 2010.gada 17.augusta LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”. Šī 
atbildība ietver tādu iekšējās kontroles izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu, kas nodrošina finanšu pārskatu, kas 
nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu un patiesu atspoguļojumu, piemērotas 
grāmatvedības politikas izvēli un lietošanu, kā arī apstākļiem atbilstošu grāmatvedības aplēšu sagatavošanu. 
Revidenta atbildība 
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu pārskatu. Mēs 
veicām revīziju saskaņā ar Latvijā atzītajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem.  Šie standarti nosaka, ka mums 
jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos 
nav būtisku neatbilstību. 

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai gūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatā uzrādīto summu un 
atklātās informācijas pamatotību. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidenta profesionālu vērtējumu, 
ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska 
novērtējumu, revidents ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā 
sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis 
lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un 
nozīmīgu uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu pamatotības, kā arī finanšu pārskatā sniegtās informācijas vispārēju 
izvērtējumu. 

Uzskatām, ka iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas atzinuma izteikšanai. 
 

Atzinums 
Mūsuprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Valkas novada domes 
finansiālo stāvokli 2010. gada 31. decembrī, kā arī par tās finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2010. gadā 
saskaņā ar 2010.gada 17.augusta LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 777 „Gada pārskata sagatavošanas 
kārtība”. 
 
Ziņojums par vadības ziņojuma atbilstību  
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2010. gadu, kas atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības 
ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2010. gada finanšu 
pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 
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