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1. Pamatinformācija 

1.1. Pamatinformācija par Mazsalacas novada pašvaldību 
Mazsalacas novada pašvaldība, ar administratīvo centru Mazsalacas pilsētā, atrodas Vidzemes 

ziemeļrietumu daļā – 20 km no Igaunijas robežas, 45 km no Valmieras, 21 km no Rūjienas, 142 km 
attālumā no Rīgas. Novadu šķērso autoceļš Valmiera-Pērnava (Igaunija) dienvidu–ziemeļu virzienā, 
autoceļš Valka-Ainaži austrumu-rietumu virzienā. 

 Novadā 2011.gada beigās dzīvoja 3908 iedzīvotāji (t.sk. 1495 - Mazsalacā, 664 – 
Mazsalacas pag., 473 – Ramatas pag., 463 – Sēļu pag., 813 - Skaņkalnes pag.). Salīdzinot ar 2009.gada 
sākumu, iedzīvotāju skaits pašvaldībā ir samazinājies par 32 cilvēkiem. Demogrāfiskā situācija 2011.gadā 
ir negatīva , t.i., piedzimuši 31, bet miruši 58 iedzīvotāji. 

Vairāk kā puse iedzīvotāju – 2476 ir darbspējīgā vecumā (no 15 - 62 gadiem). Novadā 2011. gada 
beigās bija 208 bezdarbnieki (vidēji gadā – 320). Bezdarba līmenis (no iedzīvotājiem darbspējas vec.) 8,4 
% un bezdarbnieku skaits novadā 2011. gada beigās:   

 
Mazsalaca, Mazsalacas nov. 91 
Mazsalacas pagasts, Mazsalacas nov. 22 
Ramatas pagasts, Mazsalacas nov. 32 
Sēļu pagasts, Mazsalacas nov. 29 
Skaņkalnes pagasts, Mazsalacas nov. 34 

Ar 2009.gada 1.jūliju, saskaņā ar administratīvi teritoriālās reformas likumu, tika izveidots 
Mazsalacas novads, kurā tika apvienota Mazsalacas pilsēta ar lauku teritoriju ar apkārtnes trim 
pagastiem - Ramatas, Sēļu un Skaņkalnes, kuriem ir vēsturiski, ģeogrāfiski un saimnieciski izveidojušās 
ciešas saites ar Mazsalacas pilsētu. Novada teritorija ir 508 km2 liela. Pagastus ar pilsētu saista samērā 
labi attīstīts autoceļu tīkls. 

Mazsalacas novada pašvaldības domi ievēlējuši vēlētāji un dome ir vietējā pārvalde, kas ar 
pilsoņu vēlētas pārstāvniecības - domes - un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina 
likumos noteikto funkciju, Ministru kabineta dotos uzdevumus savas teritorijas iedzīvotāju interesēs. 
Mazsalacas novada pašvaldības dome ir Mazsalacas novadā iekļauto vietējo pašvaldību – Mazsalacas 
pilsētas domes, Ramatas pagasta padomes, Sēļu pagasta padomes un Skaņkalnes pagasta padomes - 
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. Mazsalacas novada pašvaldībā nav nodalīta 
lēmējvara no izpildvaras, izpilddirektora pienākumus veic novada domes priekšsēdētājs. Lai nodrošinātu 
nepārtrauktu pašvaldības darbu un sagatavotu domes sēdes, darbojas sekojošas patstāvīgās komitejas: 
 finanšu komiteja 6 locekļu sastāvā; 
 izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā; 
 attīstības komiteja 5 locekļu sastāvā; 
 sociālo jautājumu komiteja 5 locekļu sastāvā. 

Mazsalacas novada pašvaldība ir Mazsalacas novada domes izveidota iestāde, kas nodrošina 
domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tā sastāv no: 
 Kancelejas; 
 Grāmatvedības nodaļas; 
 Attīstības plānošanas nodaļas; 
 Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas; 
 Ramatas pagasta pārvaldes; 
 Sēļu pagasta pārvaldes; 
 Skaņkalnes pagasta pārvaldes. 

Pašvaldības dome ir izveidojusi 19 iestādes, Būvvaldes un Izglītības pārvaldes funkcijas 
Mazsalacas novada teritorijā veic Kocēnu novada pašvaldības attiecīgās iestādes, saskaņā ar 
noslēgtajiem līgumiem. 

Mazsalacas novada pašvaldības iestādes: 
1. Mazsalacas novada pašvaldība (Pašvaldības administrācija); 
2. Mazsalacas vidusskola; 
3. Ramatas sākumskola; 
4. Mazsalacas mūzikas un mākslas skola; 
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5. Mazsalacas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde; 
6. Sēļu pagasta Tautas nams; 
7. Mazsalacas pilsētas bibliotēka; 
8. Ramatas pagasta bibliotēka; 
9. Sēļu pagasta bibliotēka; 
10. Skaņkalnes pagasta bibliotēka; 
11. Mazsalacas novada Pašvaldības policija; 
12. Mazsalacas novada bāriņtiesa; 
13. Mazsalacas novada Sociālais dienests; 
14. Mazsalacas novada Kultūras centrs; 
15. Mazsalacas novada muzejs, kurš sastāv no: 
 15.1. Skaņākalna tūrisma un apsaimniekošanas nodaļas, 
 15.2. Mazsalacas novada muzeja; 
16. Mazsalacas novada Tūrisma informācijas centrs; 
17. Izglītības pārvalde, kas ir vairāku novadu pašvaldību izveidota iestāde; 
18. Būvvalde, kas ir vairāku novadu pašvaldību izveidota iestāde; 
19. Mazsalacas novada Dzimtsarakstu nodaļa; 
20. Ramatas pagasta feldšerpunkts; 
21. Sēļu pagasta feldšerpunkts. 
Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības 

iedzīvotājiem ir izveidojusi 13 komisijas: 
1. Vēlēšanu komisiju; 
2. Administratīvo komisiju; 
3. Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju; 
4. Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju; 
5. Pilsētas zemes komisiju; 
6. Pašvaldības iepirkumu komisiju; 
7. Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju; 
8. Ārkārtas situāciju komisiju; 
9. Mazsalacas pilsētas un lauku teritorijas Teritoriālo komisiju; 
10. Ramatas pagasta Teritoriālo komisiju; 
11. Sēļu pagasta Teritoriālo komisiju; 
12. Skaņkalnes pagasta Teritoriālo komisiju; 
13. Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisiju. 
Mazsalacas novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: SIA „Banga 

KPU”; SIA „ZAAO”; SIA “Mazsalacas slimnīca”; SIA „VTU Valmiera”. 
Mazsalacas novada pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās: biedrībā „Latvijas Pašvaldību 

savienība”, biedrībā „Salacas ieleja”, biedrībā „No Salacas līdz Rūjai”, biedrībā „Valmieras-Giterslo 
reģionu sadarbībai”. 

Mazsalacas novada pašvaldības pamatuzdevums ir nodrošināt atbilstošu pakalpojumu kvalitāti 
likumā par pašvaldībām noteiktajām funkcijām, kā arī pastāvīgi uzlabot kvalitāti pakalpojumiem 
atbilstoši iedzīvotāju interesēm. Mazsalacas novada pašvaldībai jānodrošina pakalpojumu ērtu 
sasniedzamību vai alternatīvus risinājumus, ievērojot novada domes iespējas, kā arī iedzīvotāju 
intereses. Mazsalacas novada pašvaldība par savas darbības galveno mērķi izvirzījusi novada iedzīvotāju 
interešu nodrošināšanu: kvalitatīvas un pieejamas izglītības iegūšana, ienākumu gūšanas iespējas, 
lietderīga un veselīga brīvā laika pavadīšana, kā arī plašs kvalitatīvu pakalpojumu klāsts. 

2011.gadā Mazsalacas novada pašvaldībā netika veiktas Valsts kontroles revīzijas. 
Pēc Latvijas Krājbankas darbības apturēšanas ar 2011.gada 22.novembri (tika iesaldēti 

pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi LVL 180941,01 apmērā) Mazsalacas novada pašvaldība pārtrauca 
veikt jaunus iepirkumus preču iegādei un pakalpojumu saņemšanai, kā arī veica citas darbības, lai 
iespēju robežās apturētu un pārceltu uz 2012. gadu pakalpojumu un būvdarbu veikšanu, pēc jau 
noslēgtiem līgumiem. Bez tam Mazsalacas novada pašvaldība ar 01.01.2012. nolēma likvidēt 
Skaņkalnes pagasta pārvaldi, šādi katru gadu ietaupot vismaz LVL 3439. Šo un citu pasākumu rezultātā 
pašvaldība samazināja 2011. gada pamatbudžeta izdevumu daļu par LVL 172366. Daļa no izdevumu 
samazinājuma (LVL 68487) neietekmē 2012. gada budžetu, jo šie 2011. gadā neveiktie pasākumi nav 
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jāpārceļ uz nākošo gadu. Lai pašvaldības iestādes kaut minimālā apjomā varētu veikt savas funkcijas, 
lielāko daļu pašvaldības 2011. gada novembra beigās un decembrī paredzēto izdevumu LVL 103879 
apmērā nevarēja atcelt, tāpēc to veikšana vai apmaksa tika pārcelta uz 2012. gadu. Mazsalacas novada 
pašvaldība lūdza Finanšu ministrijai sniegt valsts finansiālu palīdzību, piešķirot ārkārtas dotāciju, lai 
kompensētu Latvijas Krājbankā iesaldētos novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļus. Savā vēstulē 
Mazsalacas novada pašvaldība apņemas cedēt par labu valstij Latvijas Krājbankā iesaldētos novada 
pašvaldības pamatbudžeta līdzekļus iepriekšminētās ārkārtas dotācijas apmērā. Finanšu ministrija 
noraidīja novada pašvaldības lūgumu pēc finansiālās palīdzības un ierosināja pašvaldībai ņemt 
aizņēmumus no Valsts Kases ES projektu realizācijai, kā arī īstermiņa aizņēmuma ņemšana Valsts Kasē, 
lai nodrošinātu stabilu pašvaldības finansiālo stāvokli. Līdz ar to Mazsalacas novada pašvaldības 
pamatbudžetā 2012. gadā ir paredzēti papildus līdzekļi to preču iegādei un pakalpojumu veikšanai, kas 
netika izdarīti 2011. gada novembra beigās un decembrī. 

Uz gada beigām pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums ir 132110 LVL, no kuriem 67311 LVL (50%) ir 
naudas līdzekļu avansu atlikumi Valsts Kasē, kas paredzēti konkrētu uzsāktu ES struktūrfondu finansēto 
projektu realizācijai 

2011.gadā Mazsalacas novada pašvaldība veica sekojošus galvenos novada attīstības 
pasākumus: 

2. Pabeidza ERAF, CFLA projektu „Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Ramatas pagasta Ramatas 
ciemā”. 

3. Pabeidza ERAF, CFLA projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Mazsalacas novada Sēļu pagasta Sēļu 
ciemā”. 

4. Pabeidza ELFLA, LAD projektu „Lībiešu pilskalna estrādes rekonstrukcija” Skaņkalnes pagastā;  
5. Pabeidza ELFLA, LAD projektu „Kultūras pasākumu un pulcēšanās laukuma izbūve Mazsalacas 

novadā” Mazsalacas pilsētā;  
6. Pabeidza EZF, LAD projektu „Publiskās tualetes izveide Mazsalacas novadā” Mazsalacas pilsētā. 
7. Turpināja IPIA, VIAA projektu „Mazsalacas vidusskolas informatizācija un Mazsalacas novada 

Ramatas sākumskolas informatizācija”. 
8. Turpināja ELFLA, LAD projektu „Mazsalacas pilsētas bibliotēkas rekonstrukcija”;  
9. Turpināja ELFLA, LAD projektu „Ramatas pagasta Ramatas ciema centra labiekārtošana”; 
10. Turpināja ELFLA, LAD projektu „Brīvdabas estrādes, sporta un bērnu rotaļu laukumu 

rekonstrukcija Sēļu pagastā”;  
11. Turpināja ESF projektu „Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana”. 
12. Turpināja ESF projektu „Speciālista piesaiste Mazsalacas novada pašvaldībā”. 
13. Uzsāka ELFLA, LAD projektu „Trošu tilta Lībieši rekonstrukcija” Skaņkalnes pagastā;  
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1.2. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums divos 
iepriekšējos gados 

 
Pārskata gadā, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, pamatlīdzekļu kopsumma palielinājusies  par 

377 343 LVL. 
 

Aktīvs Piezīmes Nr. Uz pārskata 
perioda beigām 

Uz pārskata 
gada sākumu 

Izmaiņas  
( +, - ) 

1 2 3 4 5 
2. Pamatlīdzekļi – kopā   1.2. 7 683 566 7 306 223 +377 343 
1. Zeme, ēkas, būves 1.2.1. 4 574 716 4 310 417 +264 299 
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 1.2.2. 4 238 5 200 -962 
3. Pārējie pamatlīdzekļi 1.2.3. 365 797 363 827 +1 970 
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 
celtniecība 1.2.4. 208 210 102 837 +105 373 

5. Turējumā nodotie valsts un pašvaldības 
nekustamie īpašumi 1.2.5. 421 813 427 645 -5 832 

6. Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1.2.6. 2 097 812 2 085 654 +12 158 
7. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos 
pamatlīdzekļos 1.2.7. 5 508 6 196 -688 

8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 1.2.8. 5 472 4 447 +1 025 
9. Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums   1 881 273 1 632 459 +248 814 
 

Pašvaldības bilancē ir iekļautas dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas par summu 1 394 769 LVL. 
2011.gadā dzīvojamo ēku vērtība palielinājās par 1 823 LVL ( izbeigti nomas līgumi, tāpēc pārvieto 
turējumā nodotās dzīvojamās mājas). Pašvaldība izmantoja pirmpirkuma tiesības un iegādājās dzīvojamo 
māju Rūjienas ielā 1 par 28 624 LVL, kultūras centra funkciju nodrošināšanai. Nedzīvojamām ēkām 
sākotnējā  vērtība palielinājusies par 26709 LV pret 2010.gadu ( iegādāta saimniecības ēka Rūjienas ielā 
1 par 7376, ņemtas uzskaitē pašvaldībai piekritīgās ēkas par 1047 LVL, izslēgts no uzskaites 
nenoskaidrotas piederības ēkas par 326 LVL, atsavināšanai nodotas ēkas par 3500 LVL, veikti ēku jumtu 
remonti par 22 022LVL, no turējumā nodotām ēkām pārvieto ēkas par 90 LVL).                                     

 Mazsalacas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošu valsts vai pašvaldības nekustamos 
īpašumus, kas nodoti turējumā pašvaldības kapitālsabiedrībām SIA” Bangai KPU” un SIA” Mazsalacas 
slimnīcai” pēc līguma par neapdzīvojamo telpu nomu no 09.01.2002., pēc apsaimniekošanas 
pilnvarojuma līguma Nr.179/2011 no 29.12.2011., pēc zemes nomas līguma no 01.12.2006., pēc līguma 
Nr.10 no 02.02.2009., pēc zemes nomas līguma Nr.16 no 27.01.2010., uzskaita grāmatvedības kontu 
plānā paredzētajos kontos kontu grupā 1250 „Turējumā nodotie valsts un pašvaldību nekustamie 
īpašumi”. 

Mazsalacas novada pašvaldības kapitālsabiedrību turējumā un apsaimniekošanā esošie īpašumi 
kopsummā uz 31.12.2011. ir par  589 790  LVL ar uzkrāto nolietojumu 167 977 LVL. Pārskata gadā tika 
nomainīts jumts turējumā esošai dzīvojamai ēkai Upes ielā 2 par 4 351 LVL, izslēgta nenoskaidrotas 
piederības ēka par 1 882 LVL ar nolietojumu 363 LVL un pārvietoti ēku īpašumi, kuriem beidzās nomas 
līgumi, uz dzīvojamo un nedzīvojamo ēku uzskaites kontiem par 1 912LVL. 

Latvijas Autoceļu direkcijā uz Mazsalacas novada pašvaldības vārda reģistrētas 45 ielas ar 
kopgarumu 19,49 km un 36 autoceļi ar kopgarumu 69,16 km.  

Pašvaldības ielas ar trotuāriem, ceļi un tilti (transporta būves) ir ietverti bilancē par summu 1 558 
832 LVL. 2011. gadā transporta būvju vērtība pieaugusi par 5 076 LVL, kas ir veikto remontdarbu vērtība 
piecām pilsētas ielām un caurtekas vērtība vienam ceļam.  
  Bilancē iekļautas inženierbūves ar vērtību 689 106  LVL. Pārskata gadā pašvaldība no VAS 
Latvenergo  iegādājās ielu apgaismojuma līnijas par 5 206 LVL un ņemtas uzskaitē iepriekš neuzskaitītās 
apgaismojuma līnijas ar stabiem par 8 732 LVL. No pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās 
celtniecības konta tika izgrāmatoti pabeigtie objekti - brīvdabas estrāde, sporta un bērnu rotaļu laukums 
Sēļu pagastā  par 46 517 LVL, publiskā tualete Parka ielā 1 par  18 783 LVL un kultūras pasākumu un 
pulcēšanās laukums Parka ielā 1  par 26 855 LVL, ūdensvadu rekonstrukcija Sēļu pagastā par 85 725 
LVL, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Ramatas pagastā par 103 054 LVL , Estrādes 
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rekonstrukcija Skaņkalnes pagasta „Lībiešos” par 53 111 LVL,  kas tika realizēti piesaistot  ELFLA un 
ERAF  fondu  līdzekļus.  
 Bilancē par summu 166 764 LVL ir 17 transporta līdzekļi, kas reģistrēti CSDD un Valsts 
Tehniskās Uzraudzības Aģentūrā uz pašvaldības vārda.  2011.gadā tika iegādāti divi transporta līdzekļi 
VW Transporter (pasažieru pārvadājumiem Mazsalacas vidusskolā un kravas pārvadājumiem Mazsalacas 
NĪAN vajadzībām) par    20 395 LVL . Atsavināšanai tika nodoti trīs transporta līdzekļi – autobuss 
SETRA S211H  ar sākotnējo vērtību       24 780 LVL un uzkrāto nolietojumu 17 899 LVL, vieglās 
automašīnas VAZ 2110 ar sākotnējo vērtību 3 752 LVL  ar bilances vērtību 0 un VW Transporter ar 
sākotnējo vērtību 1 734 LVL ar bilances vērtību 0. 
 Pārskata gadā ir iegādāti jauni saimniecības līdzekļi  par 1 713 LVL (vidusskolā sienas tāfele par 
175 LVL, plauktu bloks par 699 LVL, 3 metāla skapji arhīva dokumentu glabāšanai par 500 LVL muzejā 
un mūzikas skolā , datora galds Ramatas sākumskolā par 182 LVL, biroja plauktu komplekts par 157 
LVL sociālajā dienestā). No uzskaites izslēgti bojātie saimnieciskie pamatlīdzekļi par  635  LVL ar 
nolietojumu 635 LVL. 

Bibliotēkas krājumu uzskaite  tiek kārtota  atbilstoši MK 30.03.2010. noteikumu 
Nr.317,,Nacionālā bibliotēku krājumu noteikumi” prasībām. Bibliotēkas krājumu esības pārbaudei 
2011.gadā tika veikta inventarizācija.  Ir izvērtēta un norakstīta nolietotā un nederīgā literatūra. Pārskata 
gadā  veikta grāmatu esības pārbaudes-inventarizācijas Mazsalacas pilsētas bibliotēkā un  Mazsalacas 
mūzikas un mākslas skolā. Bibliotēku fondi gada laikā palielināti ar jaunām grāmatām par 7 524  LVL. 
Par pašvaldības līdzekļiem pirktas grāmatas par     6 865 LVL,  no LR Izglītības un zinātnes ministrijas 
dotācijas centralizēti pirktas grāmatas pēc Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināto mācību literatūru 
sarakstiem par 659 LVL. Bez atlīdzības grāmatu fonds ir palielinājies par 444 LVL, t.sk. no fiziskām  
personām dāvinātām grāmatām par  71  LVL, no juridiskām personām par  373 LVL.   Gada laikā 
norakstītas grāmatas par summu 316 LVL. Inventarizācijas rezultātā uzskaitē tika ņemtas grāmatas par 1 
LVL. 
Informācija par bibliotēku fondiem 
 

  Atrašanās vieta Bibliotēkas fonda apjoms  uz  
31.12.2011. 

LVL 
Mazsalacas pilsētas bibliotēka 30 059 
Mazsalacas vidusskola 56 172 
Mazsalacas mūzikas skola 850 
Mazsalacas mākslas skola 2 335 
Ramatas pagasta bibliotēka 6 695 
Ramatas sākumskola 1 662 
Sēļu pagasta bibliotēka 10 734 
Skaņkalnes pagasta bibliotēka 9 255 
Kopā 117 762 

 
Informācija par muzeju krājumiem 
 

Muzeja krājumu uzskaitei iekārtotas muzeja krājumu inventāra grāmatas atbilstoši MK  
21.11.2006.noteikumu Nr. 956 . „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumiem”  prasībām. Muzeja 
krājumu  priekšmetu esības pārbaudei ir veikta inventarizācija 398 vienībām. Pārskata gadā muzeja 
krājumi palielinājās par 48 vienībām, kuras tika novērtētas un ņemtas uzskaitē ar sākuma vērtību 1 LVL 
par kopējo summu 48 LVL. 

 
2011.gadā no jauna iegādāta datortehnika par 3 894 LVL, t.sk. datori dzimtsarakstu nodaļas 

vajadzībām par 700 LVL un sociālajam dienestam par 550 LVL,  printeris par 294 LVL TIUAC, kopētājs 
Mazsalacas vidusskolā par 455 LVL, ātrgaitas skeneris par 198 LVL domes darba vajadzībām, ERAF 
projekta ”Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros iegādāti portatīvais dators, divi projektori un 
dokumentu kamera par 1 120 LVL, Mazsalacas kultūras centra vajadzībām iegādāts projektors par 577 
LVL. No uzskaites izslēgta nolietota un bojāta datortehnika par 2 918 LVL ar kopējo nolietojumu 2 918 
LVL. Uz debitoru uzskaiti pārgrāmatot bilances vērtība   Mazsalacas vidusskolā nozagtajam portatīvajam  
datoram ar uzskaites vērtību 303 LVL un uzkrāto nolietojumu 121 LVL. Kā dāvinājums no juridiskā 
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personām saņemts dators mūzikas skolā par 386 LVL un projektors Mazsalacas vidusskolā par 287 LVL.  
2011.gadā no jauna iegādāti pārējie pamatlīdzekļi par 6 011 LVL, t.sk. izveidotas atpūtas vietas 

pilsētā ar soliņiem, atkritumu urnām un velosipēdu turētājiem par 2 292 LVL (avansa maksājums 
2010.gadā 1 292 LVL), saksafons mūzikas skolā par 342 LVL, koka šūpoles ar soliem par 500 LVL, 
digitālā tahogrāfa informācijas lejuplādes atslēga autobusam par 190 LVL, zāles pļāvējs par 285 LVL, 
mobilie gaisa dzesētāji domes ēkai par 1 642 LVL, sniega pūtējs STG par 883 LVL, kanalizācijas šļūtene 
par 485 LVL, skaņas jaudas pastiprinātājs par 390 LVL un nūjošanas nūju komplekts par 294 LVL.  Kā 
dāvinājums no juridiskas personas Mazsalacas vidusskolā saņemts zobārstniecības krēsls par 840 LVL. 
No pamatlīdzekļu izveidošanas konta pārgrāmatots pabeigtais objekts- Skaņākalna parka infrastruktūras 
elementi-laipas, trepes par 3 023 LVL. No uzskaites   izslēgti nolietotie un bojātie   pamatlīdzekļi  par 223 
LVL ar kopējo nolietojumu 223 LVL.  
 
Informācija par īpašumu reģistrēšanu Zemesgramatā 
 

Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 2011. gadā reģistrēti vai pārreģistrēti 22 īpašumi ar kopējo 
platību       1 327,514 ha. Uz pārskata gada beigām Zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības 77  
zemes īpašumiem ar platību 1 403,33 ha par vērtību 456 043 LVL, kas sastāda 49 % no kopējās bilancē 
esošās zemes vērtības.  
 Uz pārskata gada beigām Zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības 114 ēkai par bilances 
vērtību 1 328 062 LVL, kas sastāda 95.22 % no kopējās bilancē esošās ēku vērtības,  11 dzīvokļiem par 
bilances vērtību       27 045 LVL, kas sastāda 80,8 % no kopējās bilancē esošo dzīvokļu vērtības, 9 
inženierbūvēm par summu 171 051 LVL, kas sastāda 24,8 % no kopējo inženierbūvju vērtības. 

Zemes un īpašumu sakārtošana, budžetā ieplānoto līdzekļu iespēju robežās tiks veikta katru gadu, 
arī 2012. gadā. 
 
 
Informācija par zemi 
 

Pašvaldības īpašumā un piekritībā esošā zeme ir iekļauta pašvaldības bilancē. Zeme ir sadalīta 
pēc lietošanas mērķiem: zeme zem ēkām un būvēm, kultivētā zeme, atpūtai un izklaidei izmantojamā 
zeme un pārējā zeme.  

2011.gada beigās Mazsalacas novada pašvaldībai piekritībā ir 323 zemes gabali ar kopējo platību 
983,0944 ha ar vērtību 474 769 LVL. 2011.gadā uzskaitē tika ņemti pašvaldībai piekritīgie zemes īpašumi 
38 gabali par       86 664 LVL un izslēgti privatizētie un valsts rezerves zemes fondā ieskaitītie īpašumi - 
trīs gabali, par 2 776 LVL. 

No pamatlīdzekļu uzskaites tika izslēgti pieci zemes īpašumi, kuri ar domes lēmumu nodoti 
atsavināšanai 2011.gadā par 4 273 LVL.  

Mazsalacas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē  ir zemes (zemes īpašumi un  piekritīgā 
zeme)  ar kopējo platību 2386,4244 ha. VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Kadastra pārvaldes Valmieras 
birojs ir iesniedzis datus par zemēm, kas reģistrētas uz Mazsalacas novada pašvaldības vārda uz 
31.12.2011. ar kopējo platību 2390,7743 ha. Starpība ir   4,3499 ha. 

Mazsalacas novada pašvaldības  un VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Kadastra pārvaldes 
Valmieras biroja uzkrāto datu nesakritības cēlonis ir: 

Ir atšķirīgs īpašumu platību uzskaites princips - VZD  VNĪKR neizdala īpašumu domājamās daļas 
pašvaldībai un privatizēto dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu mājās, kurās daļa dzīvokļu ir 
Zemesgrāmatā un daļa nav. VZD  VNĪKR iesniegtajos datos ir iekļautas privatizēto īpašumu domājamo 
daļu platības par 12,4600 ha, kuras nav pašvaldības grāmatvedības uzskaitē . 

1) VZD  VNĪKR iesniegtajos datos ir iekļauts atsavinātais īpašums, kurš nav pārreģistrēts uz jaunā 
īpašnieka vārda par 0.0926 ha. 

2) VZD  VNĪKR iesniegtajos datos ir iekļauts valsts rezerves zemes fondā esošs īpašums par 0.3000 
ha. 

3) VZD  VNĪKR iesniegtajos datos nav iekļauti pašvaldībai piekritīgie zemju īpašumi par 8,5027 ha. 
No Mazsalacas novada pašvaldības īpašumā, lietošanā vai piekritībā esošās zemes tiek iznomāti 

157 zemes gabali – 30,14 ha pilsētas teritorijā iedzīvotājiem mazdārziņu vajadzībām, 312,86 ha 
lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām un 181,46 ha par neizpirktām zemēm citai personai  ēku 
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uzturēšanai. Ir  iznomāti vairāki nekustamie īpašumi ar ēkām – viens  pakalpojumu sniegšanai 
iedzīvotājiem (pirts) – Rīgas ielā 16, SIA „Mazsalacas slimnīcai” ēka Parka ielā 14,  Sēļu muižā – telpas 
veikalam SIA „Zaltes” un Latvijas Pastam. Iedzīvotājiem iznomātas pašvaldībai piederošās 12 garāžas un 
kūts „Lībiešu pilskalns” Skaņkalnes pagastā. 
 
Informācija par mežaudzēm 
 

Pašvaldības uzskaitē uz 2011. gadu ir mežaudzes ar kopplatību 644.32 ha ar vērtību 294 431 
LVL.  

Dati salīdzināti ar Valsts meža dienestu, neatbilstība par 22,47ha. Trīs mežaudzes Pļavnieki, 
Jaunvači, Jaunsilzemnieki ar platību 8,37ha bija patstāvīgā lietošanā fiziskām personā, kas netika 
izpirktas, tā nonākot pašvaldības tiesiskajā valdījumā. Minētajām mežaudzēm 2012.gadā plānots izstrādāt 
apsaimniekošanas plānus, tad  tās tiks uzņemtas bilancē.  

Divas mežaudzes Purvītiņi un Attīrīšanas iekārtas ar kopējo platību 14.10 ha pēc Valsts meža 
dienesta datiem ir piederošs īpašums Mazsalacas novada pašvaldībai. Pēc Valsts zemes dienesta kadastra 
reģistra datiem minētie īpašumi nav mežaudzes. Notiek sarakste ar Valsts meža dienestu  par datu 
precizēšanu. 

2011.gadā notika meža izsole, kuru rezultātā tika izslēgtas mežaudzes par 2 700 LVL. Pārskata 
gadā apsaimniekošanas projekta izstrādes uzskaitē tika ņemtas trīs mežaudzes ar kopējo vērtību 15 
741LVL- Pūšas 3 499 LVL, Veckalēji 883LVL, Purmaļi 11 359LVL. Pēc domes lēmuma uz atsavināšanu 
tika izslēgta mežaudze Veckalēji 883LVL ar kopplatību 8.93ha. 
 
Ieķīlāto pamatlīdzekļu pašvaldībai nav. 
 
Dāvinājumā  saņemtie pamatlīdzekļi 2011.gadā 
Bilances 
konts 

Nosaukums Dāvinātājs Sākotnējā vērtība 

8312 Grāmatas Fiziskas personas dāvinājums 71 
8312 Grāmatas Lauku bibliotēku atbalsta biedrība 41 
8312 Grāmatas Biedrība Domas spēks 23 
8312 Datoru un monitoru Fiziska persona 386 
8312 Zobārstniecības iekārta 

ar pacienta krēslu 
Fiziska persona 840 

8312 Projektors Juridiska persona 287 
 Kopā  1 648 

 
Bez atlīdzības saņemtie pamatlīdzekļi 2011.gadā 
Nosaukums Iestādes nosaukums no kuras 

saņemts pamatlīdzeklis 
Dokumenta Nr., datums Sākotnējā 

vērtība 
Atlikusī 
vērtība 

Grāmatas LNB Bibliotēku Attīstības 
Institūts 

p/z  Nr.87, 18.03.2011. 
p/z Nr.132, 12.04.2011. 
p/z Nr.148, 03.05.2011. 
p/z Nr.248, 11.07.2011. 
p/z Nr.264, 08.08.2011. 
p/z Nr.319, 06.10.2011. 
p/z Nr.383, 15.11.2011. 
p/z Nr.438, 09.12.2011. 

27 
48 
20 
3 
58 
32 
21 
2 

27 
48 
20 
3 

58 
32 
21 
2 

Grāmatas VA Latviešu valodas 
aģentūra 

Nodošanas-pieņemšanas  
akts no 30.12.2011. 
 

94 94 

Grāmatas Valsts Meža dienests Akts Nr.6 no  
19.04.2011.. 

4 4 

Kopā   309 309 
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1.3. Pašvaldības kapitāla vērtība un izmaiņas 
 

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi  palielinājušies par  76034 LVL. 
  

Aktīvs Piezīmes 
Nr. 

Uz  pārskata 
perioda 
beigām 

Uz pārskata 
gada sākumu 

Izmaiņas 
( +, - ) 

1 2 3 4 5 
3. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi – kopā 1.3. 1 132 640 1 056 606 +76 034 
1. Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 
un vērtības samazinājums radniecīgo 
kapitālsabiedrību kapitālā 

1.3.1. 1 041 791 967 160 74 631 

2. Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 1.3.5. 8 9 446 8 9 446 0 
3.Avansi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem 1.3.8. 1 403 0 1 403 
 
Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņas. 
Nr. 
p.k. 

Kapitālsabiedrības nosaukums Reģistrācijas Nr. Ieguldījuma 
uzskaites 
vērtība uz 

31.12.2010. 

Ieguldījums 
2011.gadā 

 

Pārvērtēts 
2011.gadā 

Izslēgts 
2011. 
gadā 

 

Ieguldījuma 
uzskaites  
vērtība uz 
31.12.2011. 

1 SIA „Banga KPU” 44103002824 889 436 71 631 0 0 961 067 
2 SIA „Mazsalacas 

slimnīca” 
40003261206 77 724 3 000 0 0 80 724 

3 SIA „Ziemeļvidzemes 
atkritumu 
apsaimniekošanas 
organizācija” 

44103015509 16 873 0 0 0 16 873 

4 SIA „VTU Valmiera” 40003004220 72 573 0 0 0 72 573 
 Kopā:  1 056 606 74 631 0 0 1 131 237 
 
 Mazsalacas novada pašavldība 2011.gadā ar domes lēmumu nolēma ieguldīt SIA „Mazsalacas 
slimnīca” pamatkapitālā 3 000LVL, kā pašvaldības līdzfinansējumu ES fonda projektam 
Nr.3DP/3.1.5.1.2/10/IPIA/VEC/026 „Ambulatorā veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA 
„Mazsalacas slimnīca”, nodrošinot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju pārprofilēšanu 
uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu” un SIA „Banga KPU” pamatkapitālā 71 
631LVL, kā pašvaldības līdzfinansējumu ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdensaimniecības pakalpojumu 
attīstība Mazsalacā” Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/018  pabeigšanai un ieguldīt 6405LVL, kā 
pašvaldības  daļēju līdzfinansējumu ES Kohēzijas fonda līdzfinansētajam projektam „Ūdensaimniecības 
pakalpojumu attīstība Mazsalacā, II kārta” un ERAF līdzfinansētajam projektam „Ūdensasimniecības 
attīstība Skaņkalnes pagasta Skaņkalnes ciemā, II kārtā”. 2011.gadā  no summas 6 405LVL, kā avansa 
maksājums tika ieskaitīti 1 403LVL. 
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2. Finanšu resursi un Mazsalacas novada pašvaldības darbības 
rezultāti 

2.1.  Pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums 
 
Mazsalacas novada pašvaldības 2011.gada plāns pamatbudžetam, speciālajam budžetam un 

ziedojumu un dāvinājumu budžetam tika apstiprināts novada domes sēdē 21.02.2011., lēmuma protokols 
Nr.3.,1§ „Par saistošo noteikumu Nr.5 „Par Mazsalacas novada pašvaldības budžetu 2011.gadam” 
pieņemšanu”.  

 Grozījumi budžetā tika veikti un apstiprināti domes sēdēs 2011. gadā deviņas reizes, sakarā gan 
ar naudas līdzekļu piesaisti, gan ar izdevumu izmaiņām, sakarā ar iesaldētajiem pašvaldības budžeta 
līdzekļiem  AS Latvijas Krājbankā. 

Salīdzinot pašvaldības pamatbudžeta izpildes ieņēmumu daļu ar iepriekšējo periodu, redzams, 
ka kopējais samazinājums ir 46 661 LVL. 

Lielākais samazinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir valsts budžeta transferti 107 
049LVL, kur lielāko daļu sastāda saņemtie valsts budžeta transferti Eiropas savienības struktūrfondu 
finansēto projektu īstenošanai 84 562LVL. 2011.gadā, salīdzinot ar 2010.gadu ieņēmumi no iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa palielinājušies par 17 269LVL, no nekustamā īpašuma nodokļa par 15 509LVL. 
 
Ieņēmumi 2011.gads 2010.gads Izmaiņas 

(+,-) 
Nodokļu ieņēmumi - kopā 697 574 664 796 + 32 778 
       Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 604 481 587 212 + 17 269 
       Īpašuma nodoklis 93 093 77 584 + 15 509 
 
Ieņēmumi 2011.gads 2010.gads Izmaiņas 

(+,-) 
Nenodokļu ieņēmumi - kopā 91 811 52 470 +39 341 
Procentu ieņēmumi par depozītiem 0 263 -263 
Procentu ieņēmumi par konta atlikumu 455 478 -23 
Nodevas 2 189 2 103 +86 
Naudas sodi 2 161 1 663 +498 
Pārējie ieņēmumi 2 079 7 520 -5 441 
Īpašuma pārdošana 84 927 40 443 + 44 484 
 
Ieņēmumi 2011.gads 2010.gads Izmaiņas 

(+,-) 
Maksas pakalpojumi un citi pašu  ieņēmumi 
- kopā 

49 761 57 947 -8 186 

Ieņēmumi no vecāku maksām 9 060 15 143 -6 083 
Ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 0 3 -3 
Ieņēmumi par kancelejas pakalpojumiem 242 131 +111 
Ieņēmumi par nomu un īri 9 228 13 108 -3 880 
Ieņēmumi par biļešu realizāciju 13 468 12 919 +549 
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 14 417 12 603 +1 814 
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 2 424 2 600 -176 
Pārējie pašu ieņēmumi 922 1 440 -518 
 
Ieņēmumi 2011.gads 2010.gads Izmaiņas 

(+,-) 
Transferti  - kopā 1 105 473 1 216 067 -110 594 
 Valsts budžeta transferti 1 080 423 1 187 472 -107 049 

      Dotācijas pašvaldību budžetiem  42 430 42 886 -456 
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Mērķdotācijas pašvaldību budžetiem  334 948 343 896 -8 948 
Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts 

budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu 
transferti 

73 886 9 502 +64 384 

Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas 
izdevumu transferti ārvalstu fin.palīdzības 

projektu īstenošanai no valsts budžeta 
iestādēm 

11 972 127 501 -115 529 

Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta 
transferti ES struktūrfondu finansēto projektu 

īstenošanai 

102 666 187 228 -84 562 

      Finanšu izlīdzināšanas fonds 513 862 476 459 +37 403 
Pašvaldību budžetā saņemtie kapitālo 
izdevumu transferti no valsts budžeta 

659  +659 

 Pašvaldības budžeta transferti 25 050 28 595 -3 545 
Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta 

veida 
1 278 0 +1 278 

      Izglītības funkciju nodrošināšanai 23 772 28 595 -4 823 
 
 Samazinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu ir maksas pakalpojumiem par 8186 LVL, ko 
sastāda ieņēmumi no vecāku maksām un ieņēmumi par nomu un īri. 
  
  
Izdevumi 2011.gads 2010.gads Izmaiņas 

(+,-) 
Izdevumi - kopā 2 220 515 1 682 274 +538 241 
Vispārējie valdības dienesti 176 652 186 505  -9 853 
Sabiedriskā kārtība un drošība 17 559 17 984 -425 
Ekonomiskā darbība 188 602 4 284 +184 318 
Vides aizsardzība 47 200 5 370 +41 830 
Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 

503 065 252 144 +250 921 

Veselība 7 645 6 710 +935 
Kultūra  398 817  303 760 +95 057 
Izglītība 741 033 763 267 -22 234 
Sociālā aizsardzība 139 942 142 250 -2 308 
 
Izdevumi 2011.gads 2010.gads Izmaiņas 

(+,-) 
Izdevumi - kopā 2 220 515 1 682 274 +538 241 
       Atlīdzība 863 980 834 615 +29 365 
       Komandējumi 3 712  4 952 -1 240 
       Pakalpojumi 208 713 197 959 +10 754 
       Krājumi, materiāli, preces un inventārs 123 385 134 914 -11 529 
       Periodiskie izdevumi 2 757 3 447 -690 
       Nodokļu maksājumi 7 206 6 175 +1 031 
       Procentu izdevumi 44 339 35 873 + 8 466 
       Sociālie pabalsti 140 950 158 206 -17 256 
        Subsīdijas un dotācijas 3 137 0 +3137 
       Uzturēšanas izdevumu transferti 62 373 39 847 +22 526 
       Pamatkapitāla veidošana 579 022 252 608 +326 414 
       Pašvaldības budžeta transferti 
kapitālajiem izdevumiem no pašvaldības 

0 13 678 -13 678 
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pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 
        Izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas 
principa („iesaldētie” naudas līdzekļi Latvijas 
Krājbankā) 

180 941 0 +180 941 

 
 Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2011 gadā ir palielinājušies par 538 241 LVL, ievērojamāko 
summu sastāda kapitālie izdevumi 326 414 LVL, kas saistīts ar ES struktūrfondu finansēto projektu 
īstenošanu.  
  

Galveno izdevumu posteņu īpatsvars 2011. gada novada domes budžetā bija sekojošs: 

 izglītība      33,4  %  no kopējā budžeta; 
 teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  22,7  % no kopējā budžeta; 
 kultūras un sporta izdevumi    17,9  % no kopējā budžeta; 
 ekonomiskā darbība    8,5  % no kopējā budžeta; 
 pārvaldes izdevumi     7,9  % no kopējā budžeta; 
 sociālās palīdzības izdevumi    6,3  % no kopējā budžeta; 
 vides aizsardzība     2,1  % no kopējā budžeta. 

 
Salīdzinot ar 2010.gadu pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 2011.gadā palielinājušies par 3 

684 LVL, izdevumi par 2 753 LVL.  
 

Speciālai budžets 2011.gads 2010.gads Izmaiņas 
(+,-) 

Ieņēmumi kopā 43 423 39 739 +3 684 
Dabas resursu nodoklis 3 859 4 735 -876 

Procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem 161 1 238 -1 077 
Valsts budžeta transferti 39 403 33 766 +5 637 

Izdevumi kopā 41 579 38 826 +2 753 
Pakalpojumi 31 818 37 630 -5 812 

       Krājumi, materiāli, preces un 
inventārs 

1 971 1 196 +775 

       Pamatkapitāla veidošana 6 512 0 +6 512 
       Pašvaldības speciālo budžeta 

transferts uz pašvaldības pamatbudžetu  
1 278 0 +1 278 

 
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu pārskata gadā ir palielinājies finansējums atoceļu fondam par 5 

637 LVL saņemtā mērķdotācija no programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Dabas resursu 
nodoklis samazinājies par 876 LVL. 

Speciālā budžeta līdzekļi Mazsalacas pašvaldībā tiek izlietoti paredzētajiem mērķiem. Autoceļa 
fonda līdzekļus izlietojam ceļa seguma atjaunošanai, ceļa seguma attīrīšanai no sniega un kaisīšanai ar 
pretslīdes materiālu, ceļu grāvmalu appļaušanai, krūmu apaugumu izciršanai, kas 2011.gadā kopsummā 
sastāda 37 147LVL. 

 
 Pašvaldība 2011. gadā saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus naudā no juridiskām personām 300 
LVL:  

 AS „Swedbank”  ziedojumu naudā 200 latu, kas tika izlietots VII Mazpilsētu un Lauku kora 
festivāla-konkursa organizēšanai 2011.gada 11.jīnijā Mazsalacā. 

 AS „Swedbank”  ziedojumu naudā 100 latu, kas tika izlietots Mazsalacas novada 
Ziemassvētku sagaidīšanas  pasākumam bērniem. 

 Pašvaldība 2011. gadā saņēmusi ziedojumus un dāvinājumus naudā no fiziskām personām 5LVL:  
 Fiziskas personas dāvinājums 5 LVL Mazsalacas novada pašvaldībai, sakarā ar iesaldētiem 

naudas līdzekļiem AS Latvijas Krājbankā 
 Naudas līdzekļu atlikums ziedojumu un dāvinājumu budžetam 2011.gada beigās nav.  
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2.2. Mazsalacas novada pašvaldības finanšu saistības un valsts 
aizdevumu izlietojums projektu īstenošanai, kā arī to 
aizņēmumu izlietojums un īstenošanas rezultāti, par kuriem 
valsts ir galvojusi 

Pirmsskolas izglītības iestādes celtniecības darbu pabeigšanai 2005.gadā tika paņemts VK 
aizņēmums 35 000 LVL ar atmaksas termiņu līdz 2011.gadam ar aizdevuma procentu likmi 5,60%. 
2011.gadā atmaksāta atlikusī summa 2 000 LVL. 

Ēkas Pasta ielā 3 piemērošanai Mazsalacas mūzikas un mākslas skolas vajadzībām 2007.gadā tika 
paņemts VK aizņēmums 250 000 LVL ar atmaksas termiņu līdz 2027.gadam ar aizdevuma procentu likmi 
5,228%. 2011.gadā atmaksāts 13 160 LVL atlikusī summa     200 650 LVL. 

Mazsalacas pilsētas kultūras centra skatuves un aktieru telpu renovācijai 2007.gadā tika paņemts 
VK aizņēmums 50 000 LVL ar atmaksas termiņu līdz 2027.gadam ar aizdevuma procentu likmi 5,228%. 
2011.gadā atmaksāts 2 632 LVL atlikusī summa 40 130 LVL. 

SIA Banga KPU pamatkapitāla palielināšanai 2008.gadā tika paņemts VK aizdevums 291 500 
LVL ar atmaksas termiņu līdz 2033.gadam ar aizdevuma procentu likmi 6.450% līdz 2018.gada maijam, 
aizdevuma procentu likmi fiksē ik pēc desmit gadiem. 2011.gadā atmaksāts 12 160 LVL, atlikusī summa 
258 060 LVL. 

Ramatas pagasta padomes autobusa iegādei 2006.gadā tika paņemts VK aizņēmums 25 000 LVL 
ar atmaksas termiņu līdz 2011.gadam ar aizdevuma procentu likmi 5,90% uz vienu gadu. 201.gadā 
atmaksāta atlikusī summa 3 960 LVL. 

SIA Banga KPU pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Mazsalacā” īstenošanai 2010. gadā tika paņemts VK aizdevums 371 754 LVL ar 
atmaksas termiņu līdz 2030.gadam ar aizdevuma procentu likmi 2,910% līdz 2011.gada septembrim, 
aizdevuma procentu likmi fiksē ik pēc viena gada un piemēro viena gada valsts aizdevuma procentu 
likmi, kas pamatota ar valsts vērtspapīru ienesīguma likmi vai Valsts kases indikatīvās kotācijas likmi. 
Aizdevuma pamatsummas atmaksa sāksies ar 2012.gada septembri. 
 Mazsalacas novada pašvaldība 16.11.2011.gadā noslēdza aizdevuma līgumu Nr.A2/1/11/720 ar 
Valsts kasi par 100 000LVL lielu aizdevumu ELFLA projekta Nr.10-09-L32100-000096 „Mazsalacas 
pilsētas bibliotēkas rekonstrukcijas” īstenošanai, galvojot aizņēmuma atmaksu ar pašvaldības budžetu, 
kuru plānots atdot 2012. gadā. 
 Skaņkalnes ūdenssaimniecības sistēmu sakārtošanai  Vides Investīciju fondā 2006.gadā 
tika paņemts aizņēmums 86 000 LVL ar atmaksas termiņu līdz 2025.gadam ar aizdevuma 
procenta likmi 3.75 %, kura sākot ar 2011 gada 1.aprīli tika mainīta uz 4.799%.  2011.gadā 
atmaksāts 4528 LVL, atlikusī summa 17 617 LVL. 

Sēļu ūdenssaimniecības sistēmu sakārtošanai  Vides Investīciju fondā 2006.gadā tika 
paņemts aizņēmums 54 000 LVL ar atmaksas termiņu līdz 2021.gadam ar aizdevuma procenta 
likmi 3.75 %, kura sākot ar 2011 gada 1.aprīli tika mainīta uz 4.799%.  . 2011.gadā atmaksāts 
3856  LVL, atlikusī summa 21 568 LVL. 
 
Salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu  saistību apjoms palielinājies  par  145 401 LVL. 
 

Pasīvs Uz pārskata 
perioda 
beigām 

Uz pārskata 
gada 
sākumu 

Izmaiņas 
( +, - ) 

1 3 4 5 
  Kreditori  - kopā 1 736 957 1 591 556 +145 401 
1.  Ilgtermiņa saistības 1 415 599 1 234 967 +180 632 
1.1. Ilgtermiņa aizņēmumi 958 495 909 779 +48 716 
1.5. Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 457 104 325 188 +131 916 
  Īstermiņa saistības 321 358 356 589 -35 231 
2.1. Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa 
aizņēmumu īstermiņa daļa 

51 284 42 296 + 8988 



Mazsalacas novada pašvaldības 
PUBLISKAIS GADA PĀRSKATS 

PAR PERIODU NO 2011. GADA 1. JANVĀRA LĪDZ 31. DECEMBRIM 
 

 15

2.2. Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un 
darbuzņēmējiem 

14 608 3 398 +11 210 

2.3. Īstermiņa saistības par saņemtajiem 
avansiem 

11 807 16 466 -4 659 

2.4. Īstermiņa uzkrātās  saistības 76 257 78 226 -1 969 
2.6. Norēķini par darba samaksu un 
ieturējumiem (izņemot nodokļus) 

0 41 -41 

2.7. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas 
maksājumi 

502 399 103 

2.8. Nākamo periodu ieņēmumi 166 900 215 763 -48 863 
  
 Saņemtie avansa maksājumi 
 
N. 
p. 
k. 

Uzņēmuma vai 
iestādes 

nosaukums 

Budžeta 
veids 

Maksājuma mērķis Saņemtā 
summa 
(LVL) 

Īstermiņa 
sastāvā  
(LVL) 

Ilgtermiņa 
sastāvā  
(LVL) 

1. Valsts izglītības 
attīstības 
aģentūra 

Pamatb. Mazsalacas vidusskola 
Comenius  skolu partnerības 
projekts , līgums Nr.2011-1-
BE3-COM06-03671 2. 

11 807 11 807 0 

 Kopā   11 807 11 807 0 
 
 
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 
 
 Atlikums uz  

31.12.2010. 
LVL 

Aprēķināts 
2011.gadā 

LVL 

Izmaksāts 
2011.gadā 

LVL 

Atlikums 
31.12.2011. 

LVL 
Norēķini par darba samaksu 41 698 578 698 664 -45 
Ieturējumi no darba samaksas  
izņemot nodokļus)  kopā 

0 4912 4912 0 

- Ieturējumi pēc 
izpildrakstiem 

0 1 175 1 175  0 

- Norēķini par arodbiedrību 0 3737 3737 0 
 
Norēķini par nodokļiem 
 

Nodokļa  veids Atlikums 
uz 

31.12.2010. 
LVL 

Aprēķināts 
2011.gadā 

LVL 

Aprēķinātas 
soda naudas 
un kavējuma 

naudas 
LVL 

Samaksāts 
2011.gadā 

LVL 

Korekcijas 
starp 

nodokļu 
veidiem 

+;- 

Atlikums 
31.12.2011. 

LVL 

Pievienotās vērtības 
nodoklis 

190 10 195 1 10 024 0 362 

Sociālās 
apdrošināšanas 
iemaksas 

20 242 474 0 242 494 0 0 

Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis 

15 116 106 0 116 121 0 0 

Dabas resursu nodoklis 174 478 4 516 0 140 
                                                 
Kopā: 

399 369 253 5 369 155 0 502 
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Īstermiņa uzkrātās saistībās  iekļauti šādi aprēķini: 
 

Summa Darījuma   apraksts 

9 746 Uzkrātās saistības procentu maksājumiem par Valsts kases aizņēmumiem 

482 Uzkrātās saistības procentu maksājumiem par aizņēmumiem no pārējiem 
aizdevējiem 

46 103 Uzkrātās saistības norēķiniem par darbinieku neizmantotajiem atvaļinājumiem 

10 987 Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas 
maksājumiem 

8 939 Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem: 

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir 
palielinājušies  par  732 LVL. 
 

Aktīvs Uz 
pārskata 
perioda 
beigām 

Uz pārskata 
gada 
sākumu 

Izmaiņas 
( +, - ) 

1 3 4 5 
 Nākamo periodu izdevumi un avansi par 
pakalpojumiem un 
     projektiem – kopā 

7 747 7 015 +732 

1.Avansi par pakalpojumiem 432 1 899 -1 467 
Pārējie avansi par pakalpojumiem 171 1 316 -1145 

Valsts zemes dienestam par izziņas sagatavošanu, datu 
reģ. 

261 583 -322 

2. Nākamo periodu izdevumi darba samaksas 
norēķiniem 

45 0 +45 

3. Pārējie nākamo periodu izdevumi                                 7 270 5 116 +2 154 
Pasūtītie laikraksti un žurnāli 2012.gadam 2 171 2 615 -444 

Automašīnu, īpašumu apdrošināšana 2012gadam 2 195 2 058 +137 
Bibliotēkas uzskaites bāzes apkalpošana 2012.gadam 660 428 +232 

Lidmašīnas biļetes uz Turciju Comeniuss projekta 
ietvaros 2012.gadam 

1 511 0 +1 511 

Antivīruss datorprogrammām 2012.gadam 391 0 +391 
Programmatūras lietošanas nomas licences izglītības 

iestādēs 
223 0 +223 

Dalības maksa biedrībām 2012.gadam 119 15 +104 
 
Avansa maksājumi par pakalpojumiem un projektiem 

N. 
p. 
k. 

Kam samaksāts 
avanss  

 
 

Pakalpojuma veids 
(projekta nosaukums) 

Apmaksas 
summa 
(LVL) 

1. Juridiska persona Drošības  nauda par iekārtām 139 
2. Valsts zemes 

dienests 
Par kadastrālo uzmērīšanu un datu sagatavošanu un 
reģistrēšanu 

261 

3. Juridiska persona Par autostāvvietām Rīgā 33 
 Kopā  432 
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3. Mazsalacas novada pašvaldības personāls 
 
Mazsalacas novada pašvaldībā strādā 187 darbinieki. No tiem, skaits sadalījumā pa dzimuma 

grupām - 142 sievietes un 41 vīrieši. 
Mainība - 17 
Personāla skaits sadalījumā pa vecuma grupām: 20-29 gadus vecas – 10 personas; 30-39 gadus 

vecas - 28 personas; 40-49 gadus vecas - 63 personas; 50-59 gadus vecas - 79 personas, virs 60 gadiem -
 7 personas. 

Lielāko pašvaldības iestāžu pašvaldības personāls: 
Sociālajā dienestā strādājošais personāls ir 7 darbinieki – 4 ar augstāko izglītību; 3 vidējo 

izglītību. 
Mainība - 3. 
Skaits sadalījumā pa vecuma grupām: : 20 -29 gadus vecas – 2 personas; 30-39 gadus vecas - 2 

personas 40-49 gadus vecas - 2 personas; 51-59 gadus vecas - 1 persona. 
Skaits sadalījumā pa dzimuma grupām -  7 sievietes. 

 Mazsalacas vidusskolā 2011.gadā strādājošais personāls ir 72 darbinieki – 48 ar augstāko 
izglītbu, 9 ar vidējo speciālo, 12 ar vidējo un 3 ar pamatizglītību. 
Mainība – 5 
Skaits sadalījumā pa vecuma grupām 20-29 gadus vecas -5personas; 30 -39 gadus vecas – 8 
personas; 40 -49 gadus vecas 24 personas; virs 50 gadiem – 35 personas. 
Skaits sadalījumā pa dzimuma grupām – 56 sievietes un 16 vīrieši 

Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolā strādājošais personāls ir 17 darbinieki – 13 ar augstāko 
izglītību; 1 ar vidējo speciālo  izglītību un 3 ar vidējo izglītību 

Mainība - 3. 
Skaits sadalījumā pa vecuma grupām : 20-29 gadus vecas – 3 personas; 30-39 gadus veca -. 1 

persona; 40-49 gadus vecas - 3 personas; 50-59  gadus vecas - 9 personas; virs 60 gadiem -1 persona. 
Skaits sadalījumā pa dzimuma grupām – 12 sievietes  un 5 vīrieši. 
Mazsalacas pilsētas bibliotēkā strādājošais personāls ir 6 darbinieki - 3 ar augstāko izglītību; 2 

ar vidējo speciālo izglītību un 2 ar pamatizglītību. 
Mainība - nav.. 
Skaits sadalījumā pa vecuma grupām: 20-30 gadus veca -1 persona; 30-40 gadus vecas - 3 

personas; 40-50 gadus veca -1 persona; 50-60 gadus veca - 2 personas. 
Skaits sadalījumā pa dzimuma grupām – 6 sievietes un 1 vīrietis. 
Mazsalacas novada Kultūras centrā strādājošais personāls ir 19 darbinieki - 13 ar augstāko 

izglītību; 4 ar vidējo speciālo izglītību un 2 ar pamatizglītību. 
Mainība - nav. 
Skaits sadalījumā pa vecuma grupām: 20-30 gadus vecas – 4 personas; 30-40 gadus vecas 

– 1 personas; 40-50 gadus vecas – 6 personas; virs 50 gadiem –8 personas. 
Skaits sadalījumā pa dzimuma grupām – 12 sievietes un 5 vīrieši. 

 Mazsalacas novada muzejā strādājošais personāls ir 4 darbinieki - 1 ar augstāko 
izglītību; 3 ar vidējo speciālo izglītību.  
Skaits sadalījumā pa vecuma grupām: 20-30 gadus veca - nav; 40-50 gadus vecas-2 personas; 
50-60 gadus vecas - 2 personas.  
Skaits sadalījumā pa dzimuma grupām – 3 sievietes un 1 vīrieši.  
Mainība – 2 
Skaņākalna tūrisma un apsaimniekošanas nodaļa:  
Strādājošais personāls patstāvīgi 1 un 3 sezonas strādnieki – 1 ar augstāko izglītību, 3 ar vidējo 
speciālo izglītību.  
Sadalījums pa vecuma grupām : 20-30 gadu vecs 1 persona; 30-40 gadu vecs -1 persona; 40-50 
gadu veca 1 persona; 50-60 gadu veca 1 persona  
Mainība - nav  
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4. Mazsalacas novada pašvaldības komunikācija ar sabiedrību 
 
Lai nodrošinātu iedzīvotāju informēšanu par pašvaldības aktualitātēm un iesaistītu iedzīvotājus 

pašvaldības lēmumu pieņemšanā, tika izveidotas 4 teritoriālās komisijas, un, lai veicinātu iedzīvotāju 
sadarbību ar novada domi, Mazsalacas novada pašvaldība papildus veica šādus pasākumus: 
 Notika tikšanās ar atsevišķām interešu grupām un NVO, kuras ieinteresētas vienu vai otru speciālu 
jautājumu risinājumā. Interešu grupu pārstāvji tika uzaicināti uz komiteju un domes sēdēm. 
 Noteica domes priekšsēdētāja pieņemšanas laikus iedzīvotājiem ne tikai pašvaldības ēkā, bet arī 
Ramatas, Sēļu un Skaņkalnes pagastu pārvaldēs. 
 Noteica deputātu pieņemšanas laikus iedzīvotājiem. 
 Turpinājās novada avīžu izdošana, kas iedzīvotājus informē par pašvaldības aktualitātēm. 
 Atsākās aktuālas informācijas ievietošana novada mājas lapā. 

Mazsalacas novada pašvaldības viena no prioritātēm ir iedzīvotāju informēšana par pašvaldības 
darbību, notikumiem un aktualitātēm. Tāpēc uzreiz pēc apvienošanas – 2009. gada jūlija pašvaldībā tika 
izveidota jauna štata vieta – sabiedrisko attiecību speciālists, kura galvenie darba pienākumi ir: 
 Sabiedrisko attiecību veidošana starp pašvaldību, masu informācijas līdzekļiem, sabiedrību, 
iedzīvotājiem, pašvaldībām, valsts iestādēm, organizācijām, uzņēmumiem u.c. 
 Sadarbības veidošana ar masu medijiem, informācijas sagatavošana publicēšanai masu informācijas 
līdzekļos. 
 Veidot informatīvos materiālus, fotoreportāžas, reklāmas materiālus par pašvaldības darbu. 
 Plānot un realizēt pašvaldības interneta mājaslapas iekārtošanu, pilnveidošanu, savlaicīgi aktualizēt 
informāciju. 

Pildot amata pienākumus sabiedrisko attiecību speciālists 2009.gadā veiksmīgi pārveidoja esošo 
Mazsalacas pilsētas domes mājaslapu www.mazsalaca.lv, nodrošinot iedzīvotāju informēšanu par 
pašvaldības darbību, notikumiem un aktualitātēm. Vidējais mājaslapas apmeklētāju skaits dienā pārsniedz 
150 cilvēkus. Tomēr šīs mājaslapas uzbūve bija novecojusi un tās administrēšana bija sarežģīta, tāpēc 
novada pašvaldība 2011.gadā izveidoja jaunu pašvaldības mājaslapu. 

Ņemot vērā to, ka gandrīz puse pašvaldības iedzīvotāju nelieto internetu, Mazsalacas novada 
pašvaldība nolēma 2011.gadā turpināt izdot novadu veidojošo bijušo pagastu padomju informatīvos 
izdevumus, kā arī ar 2009.gada septembri sākt izdot jaunu informatīvo izdevumu – „Mazsalacas Ziņu 
Lapa”, kas tiek izplatīts Mazsalacas pilsētā un galvenokārt domāts Mazsalacas pilsētas un pagasta 
iedzīvotājiem – t.i. tiem pašvaldības teritorijas iedzīvotājiem, kuriem iepriekš nebija sava pašvaldības 
informatīvā izdevuma. Minētajos ikmēneša pašvaldības informatīvajos izdevumos tiek publicēti 
pašvaldības saistošie noteikumi, informācija par visiem pašvaldības domes sēdēs izskatītajiem 
jautājumiem, informācija par kultūras un citiem pasākumiem novadā un cita svarīga informācija 
iedzīvotājiem. 

Mazsalacas novada pašvaldība 2011. gadā konstatēja, ka Mazsalacas novada pašvaldības 
administrācija apkalpo Mazsalacas pilsētu, Mazsalacas pagastu un atrodas Mazsalacā 2,4 kilometru 
attālumā no Skaņkalnes pagasta pārvaldes, iespējams, tāpēc Skaņkalnes pagasta iedzīvotāji arvien 
biežāk izvēlās saņemt novada pašvaldības pakalpojumus Mazsalacā. Skaņkalnes pagasta pārvaldē 
saņemto reģistrēto iesniegumu skaits ir būtiski samazinājies pēdējo gadu laikā: 2008. gadā bija 506 
iesniegumi (Skaņkalnes pagasta padomei); 2009. gadā - 284 iesniegumi (t.sk. 224 iesniegumi adresēti 
Skaņkalnes pagasta padomei pirmajā pusgadā); 2010. gadā - 82 iesniegumi; 2011. gada 4 mēnešos – 
tikai 17 iesniegumi. Mazsalacas novada pašvaldība, ņemot vērā pašvaldības budžeta ieņēmumu 
samazinājumu 2011. gadā un sagaidāmo samazinājumu 2012. gadā, uzskatot, ka Skaņkalnes pagasta 
pārvaldes likvidācijas gadījumā būtu lietderīgāk izmantoti pašvaldības resursi un budžeta līdzekļi, un, 
lai iesaistītu pašvaldības iedzīvotājus lēmuma pieņemšanā, no 2011. gada maija līdz jūlijam veica 
Skaņkalnes pagasta iedzīvotāju aptauju, kurā piedalījās 62 iedzīvotāji (21% no 2009. gadā pašvaldību 
vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita Skaņkalnes pagasta balsošanas iecirknī), no kuriem, 31 
atbalstīja Skaņkalnes pagasta pārvaldes likvidāciju, bet 31 bija pret. No aptaujas dalībniekiem 2011. 
gada pirmajā pusgadā Skaņkalnes pagasta pārvaldes pakalpojumus izmantoja 39 iedzīvotāji. Aptaujas 
28 dalībnieki uzskatīja, ka pēc Skaņkalnes pagasta pārvaldes likvidācijas pagasta iedzīvotājiem nebūs 
ērti saņemt pašvaldības pakalpojumus Mazsalacas novada pašvaldībā – Pērnavas ielā 4, Mazsalacā. 
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Tika saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra atļauju veidot kopīgu 
Mazsalacas pilsētas, Mazsalacas pagasta un Skaņkalnes pagasta pārvaldi, un Mazsalacas novada 
pašvaldības domes novembra sēdē tika pieņemts lēmums ar 2012.gada 1.janvāri likvidēt Skaņkalnes 
pagasta pārvaldi. Mazsalacas novada pašvaldības administrācija (Pērnavas ielā 4, Mazsalacā), kas 
līdz šim jau veica pārvaldes funkcijas Mazsalacas pilsētā un pagastā, no 2012.gada 1.janvāra veiks 
pagasta pārvaldes funkcijas arī Skaņkalnes pagastā. Par pašvaldības nekustāmā īpašuma 
apsaimniekošanu Skaņkalnes pagastā turpmāk atbildēs Mazsalacas novada pašvaldības Nekustamā 
īpašuma apsaimniekošanas nodaļa, bet Mazsalacas novada pašvaldības Kanceleja pieņems 
iesniegumus un apkalpos pagasta iedzīvotājus. 

Arī lielākās pašvaldības iestādes un pagastu pārvaldes veic pasākumus komunikācijai ar 
sabiedrību: 
 Ramatas pagasta pārvaldē, lai informētu iedzīvotājus par aktualitātēm Lauku attīstības programmā, 
valsts subsīdijās un grozījumos nodokļu politikā, reizi ceturksnī tiek organizēti informatīvi semināri un 
informatīvās dienas sadarbībā ar lauku attīstības speciālistu. Informāciju par pašvaldības darbu un domes 
pieņemtajiem lēmumiem iedzīvotāji saņem ar ikmēneša informatīvo izdevumu “Ramatas vēstis”. Kā 
tradīcija izveidojusies ikgadējās pagasta sporta spēles. 
 Sēļu pagasta pārvalde katru mēnesi izdod informatīvo izdevumu „Sēļu vēstis” - kopš 2009.gada šis 
informācijas materiāls tiek veidots kopējs visam novadam, bet parasti 1 A4 formāta lapa tiek adresēta 
Sēļu pagasta iedzīvotājiem. Par katru kaut cik nozīmīgu pasākumu pirmdienās tiek sniegta informācija 
laikrakstam „Liesma”, bieži arī laikrakstam „Rūjienas Vēstnesis”. Informācija par saimniecisko darbību 
tiek ievietota Mazsalacas un Rūjienas mājaslapā. Sēļu pagasta pārvalde regulāri sadarbojas ar biedrību 
”Dāmu klubiņš” (kursi, nodarbības, materiāla palīdzība senioriem (apģērbi, apavi)), kopš 2009.gada 
oktobra mēneša uzsākta arī sadarbība ar jauniešu biedrību „Sēļu vanagi” (sporta sacensības, talkas). 
 Mazsalacas novada pašvaldības Sociālā dienesta darbiniekiem ir noteikti pieņemšanas laiki Sēļu, 
Skaņkalnes un Ramatas pagastu pārvaldēs, lai nodrošinātu iedzīvotājiem pakalpojumu pieejamību tuvāk 
savai dzīvesvietai. Informācija par sociālo dienestu, paziņojumi, noderīga informācija līdz iedzīvotājiem 
tiek novadīta sekojošos veidos: izdots informatīvais buklets „Mazsalacas novada Sociālais dienests”, 
sniegta intervija un informācija laikrakstam „Liesma”, ikmēneša informatīvās Ziņu Lapas Mazsalacas 
novadā, aktuālā informācija novada mājas lapā, arī paziņojumu izlikšana iedzīvotājiem pieejamās vietās- 
uz ziņojumu dēļiem, veikalu skatlogos. Turpinās aktīva sadarbība ar 2010.gada aprīlī ar sociālā dienesta 
atbalstu nodibināto Mazsalacas novada senioru biedrību „ Atbalss”, kurā apvienojušies 50 pensionāri. Ar 
uzņēmēju atbalstu gada nogalē dāvinājumus saņēma vientuļie pensionāri un cienījamus gadus sasniegušie 
iedzīvotāji- kopā novadā 145 personas.  
2011.gadā Sociālais dienests veiksmīgi sadarbojies ar nevalstiskajām organizācijām: 
 Latvijas Sarkanais krusts - ES pārtikas paku sadale trūcīgajiem iedzīvotājiem; 
 Valmieras novada Fonds- ziedojumi bērniem, sākoties jaunajam mācību gadam, iesaistīšanās 

labdarības akcijā „ Skolas soma” un pārtikas bankā „Paēdušai Latvijai”; 
 Latvijas Pašvaldību savienība – ar A/S Latvenergo atbalstu 2011.gadā  izsniegtas elektrības 

dāvanu kartes trūcīgajām  un maznodrošinātajām mājsaimniecībām. 
 Mazsalacas vidusskola informāciju sabiedrībai sniedz caur  

 skolas avīzi “Insekts”,  
 informatīvo biļetenu vecākiem,  
 klašu un skolas vecāku sapulcēm,  
 laikrakstu “Liesma”,  
 pilsētas un skolas mājaslapām,  
 informatīvo materiālu 1.klases skolēnu vecākiem „Ceļvedis sākumskolā”  
 Skola sadarbojas ar vecāku–skolotāju biedrību “MAVI”.  

Mazsalacas vidusskolā 2011. gadā ir 350 izglītojamie, tai skaitā 25 pirmsskolas izglītībā. 
Skolā 

o Notika skolotāju metodiskā sadarbība talantīgu un problēmskolēnu mācīšanā ar Igaunijas 
Tamsalu ģimnāziju; 

o Notika vasaras vācu valodu nometne Vācijā Nīdermīlenā. 
o Turpinājās sadarbība ar Sanktpēterburgas 700. Valodu vidusskolu latviešu un krievu folkloras 

tradīciju iepazīšanā, angļu valodas apguvē un teātra uzvedumu konkurss; 
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o ESF dabaszinību un matemātikas cikla projekta ietvaros turpinājās skolotāju atbalsta materiālu 
aprobācija 7.-9.klasēs un skolotāju tālākizglītība; 

o ESF darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” skolotāji turpināja iegūt kvalifikācijas 
pakāpes, kā arī izmantoja tālākizglītības iespējas 

o Aizsākās jauns Comenius programmas projekts „EuRo SPECTrum”, kura ietvaros Mazsalacas 
vidusskolā viesojās projekta sadarbības skolas no Spānijas, Turcijas, Dānijas, Igaunijas, Beļģijas, 
Grieķijas 

Mazsalacas vidusskolā 2012.gadā 
o Turpinās skolotāju metodiskā sadarbība talantīgu un problēmskolēnu mācīšanā ar Igaunijas 

Tamsalu ģimnāziju; 
o Turpinās sadarbības projekts ar Vācijas Nīdermīlenas starptautisko nometņu organizāciju angļu 

un vācu valodas apguvē; 
o Turpinās sadarbība ar Sanktpēterburgas 700. Valodu vidusskolu latviešu un krievu folkloras 

tradīciju iepazīšanā, angļu valodas apguvē un teātra uzvedumu konkurss; 
o ESF darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” noslēgsies skolotāju kvalifikācijas 

pakāpju iegūšana un skolotāji turpinās izmantot tālākizglītības iespējas 
o Turpināsies sadarbība Comenius projektā „EuRo SPECTrum” ar sadarbības skolām no Spānijas, 

Turcijas, Dānijas, Igaunijas, Beļģijas, Grieķijas 
 Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolā tiek regulāri sniegti koncerti, arī ņemta dalība dažādos novadā 
notiekošajos pasākumos. Tiek rīkotas izstādes par dažādu tematiku. Mazsalacas Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņi piedalījušies dažādos festivālos, konkursos, forumos, kuri saistīti gan ar mūziku, gan 
mākslu - Latvijā un arī ārvalstīs. Tiek rīkotas vecāku sapulces. Ir labs kontakts ar audzēkņu vecākiem. 
Sadarbība ar citām skolām, piemēram, ar Cēsu mūzikas skolu un Alojas mūzikas un mākslas skolu. Tiek 
veidoti kopīgi tematiskie pasākumi par komponistiem, ar izglītojošu ievirzi gan skolēniem, gan arī viņu 
vecākiem. Regulāri tiek sniegti mazie koncerti pilsētas bērnu dārzā, apkārtējos novados, pansionātos. 
Tika noorganizēts konkurss mūzikasliteratūrā Vidzemes reģiona mūzikas skolām. 
 Mazsalacas pilsētas bibliotēkas Pieaugušo nodaļa izdod bibliotēkas avīzīti - „Literārās vēstis”; Bērnu 
nodaļa - „Muminavīzi”. Šajos izdevumos interesenti tiek informēti par bibliotēkas darbu, 
jaunieguvumiem, notikumiem un pasākumiem bibliotēkas nodaļās, kā arī tiek sniegtas atbildes uz 
apmeklētāju jautājumiem. Informācija par bibliotēku pieejama Mazsalacas pilsētas mājas lapā un bijušā 
Valmieras rajona laikrakstā „Liesma”, Valmieras integrētās bibliotēkas mājas lapā un portālā 
kulturaskarte.lv. 
 Mazsalacas novada Kultūras centrā 2011.gadā tika organizēti 10 valsts un tradicionālo svētku 
pasākumi (1261 apmeklētāji), 8 atpūtas un izklaides sarīkojumi (945 apmeklētāji), 30 koncerti (4799 
apmeklētāji), 6 izrādes (1125 apmeklētāji), 5 izstādes (2242 apmeklētāji), 1 festivāls (756 apmeklētāji) un 
25 informatīvi izglītojoši sarīkojumi (798 apmeklētāji). 
 Mazsalacas novada muzejs īpašu vērību pievērš Mazsalacas kokgriezēja Valtera Hirtes koka 
skulptūru saglabāšanai un popularizēšanai, aktīvi strādāts pie ekspozīcijas „Seno dzimtu dzimtkoki” 
papildināšanas ar vēsturiski izzinošiem materiāliem un to izpēti , turpinās sadarbība ar dzimtu 
pārstāvjiem, veikta jauniegūto priekšmetu reģistrēšana un atšifrēšana. Muzeja ēkā Rīgas ielā 10 ļoti lielu 
popularitāti ieguvusi Tenteru dzimtas pārstāves Ilgas Andersones dāvinātā kolekcija „1300 suvenīru – 
rotaļu peles”. Pamatojoties uz savākto un izpētīto materiālu, muzejs veic plašu izglītojošo pasākumu 
kompleksu, īpašu vērību pievēršot bērniem un skolu jaunatnei.            
Bezmaksas pakalpojumi: muzejā rīkotie pasākumi, jaunu izstāžu atklāšana; muzeja apmeklējums 
invalīdiem, pansionātu iemītnieku grupām, bērniem, bāreņiem, patversmju audzēkņiem, pirmsskolas 
vecuma bērniem, Mazsalacas novada iedzīvotājiem; muzeja uzziņu materiālu izmantošana; iespēja 
iepazīties ar muzeja krājuma neeksponētajiem priekšmetiem; mutiskas konsultācijas, kuras neprasa 
krājuma materiālu izsniegšanu. 
 19. maijā Starptautiskajā Muzeju nakts pasākumā Mazsalacas novada muzejs interesentus iepazīstināja ar 
Jurģa Krāsona un Ivo Brieža jaunākajām īsfilmiņām un Rozes Stiebres multfilmām un tikšanās ar Signi 
Ankravu un filmu „Dzintara ceļš”. 
Muzeja telpās Rīgas ielā 1 veidotas tematiskas izstādes: „Somas, somiņas”, „Tunisija – Āfrikas eksotika 
un arābu viesmīlība”, foto izstāde „Es ieraudzīju”, „Raibie rakstainie rūķirūķojas”. 
Mazsalacas novada muzeju 2011.gadā apmeklējuši 4531 interesents.  
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5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 
 

Mazsalacas novada pašvaldība arī turpmāk savā darbībā īstenos ilgtermiņa finanšu stabilitātes 
politiku, kas vērsta uz dinamisku novada ekonomiskās attīstības tempu nodrošināšanu un labvēlīgu 
apstākļu radīšanu uzņēmējdarbībai, lai sekmētu un pilnveidotu likumā „Par pašvaldībām” noteikto 
pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanu.  

Mazsalacas novadā ekonomiskā situācija 2012. gadā tiek plānota nemainīga salīdzinot ar 2011. 
gadu. Ekonomisko situāciju novadā uzlabos pozitīvas tendences pasaules tirgos kokmateriālu eksportam 
un gaidāmais pārtikas produktu cenu pieaugums pasaulē, bet pasliktinās 2011. gada valsts 
monopoluzņēmumu cenu kāpums un degvielas sadārdzinājums. Bez tam novadā ekonomiskā situāciju 
apdraud iespējamā ekonomiskā krīze ES, jo galvenie kokmateriālu eksporta partneri ir ES valstis.  

Mazsalacas novada pašvaldība, sagatavojot 2012.gada pašvaldības budžetu, plāno nepieciešamos 
finanšu resursus pašvaldības funkciju izpildei, kā arī pašvaldības ekonomiskās un sociālās infrastruktūras 
attīstībai, izmantojot Eiropas Savienības strukturālo fondu projektu līdzekļus. Minētie pašvaldības 
uzdevumi būs aktuāli arī 2013. un 2014. saimnieciskajā gadā. Šajā laika periodā pašvaldības prioritāte ir 
pilnībā apgūt ELFLA paredzētos līdzekļus Mazsalacas novadam Latvijas Lauku attīstības programmas 
2007.–2013.gadam pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem", jo: 

- atbalsta intensitāte Eiropas Savienības finansējumam šajā pasākumā ir 90% no attiecināmām 
izmaksām; 

-  projektu pieteikumi tiek izvērtēti bez konkurences ar citām pašvaldībām maksimālā 
attiecināmo izmaksu summas ietvaros katrai pašvaldībai, tādejādi izdevumi kvalitatīva 
projekta sagatavošanai tiek iztērēti lietderīgi.  

Bez ELFLA pabeidzamajiem projektiem plānots realizēt projektu ar KPFI finansējuma piesaisti - 
Mazsalacas ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošana (ielu apgaismojums ar LED spuldzēm), 
kuram izdevumos ieplānoti 108097 LVL Par 48550 LVL tiek plānoti izdevumi diviem izglītojošiem 
projektiem - plānots pabeigt ERAF finansēto projektu „Mazsalacas vidusskolas informatizācija un 
Mazsalacas novada Ramatas sākumskolas informatizācija un turpināt 2011. gadā iesāktais ES 
mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas Comenius skolu daudzpusējās partnerības 
projekta „EUROSPECTRUM” realizācija, kura aktivitātes turpināsies 2013.gadā. 

Pašvaldības pamatbudžetā ir paredzēts ņemt aizņēmumus no Valsts Kases ES projektu realizācijai. 
2012. gadā tiek plānoti 150049 LVL kā aizņēmums no Valsts Kases trīs ES projektu realizācijai - 43000 
LVL „Ramatas pagasta Ramatas ciema centra labiekārtošanai”, 68538 LVL „Mazsalacas ielu 
apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanas” projekta realizācijai, 38511 LVL projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā, II kārta” līdzfinansējumam (projekta kopējās 
izmaksas 403 121,25 LVL). 
Saskaņā ar 2012.gada valsts budžeta likumu pašvaldībām tiek garantēti 96% no nodokļa ieņēmumiem, ja 
tiks konstatēta neizpilde vairāk par 4%, Ministru kabinets lems par IIN neizpildes kompensēšanu. Ņemot 
vērā visu iepriekšminēto, pašvaldībai šos negarantētos ieņēmumus LVL 21253 apmērā jāplāno kā budžeta 
līdzekļu atlikumu gada beigās. Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem 2012. gadā sastāda 11 
%. Pašvaldības pamatbudžetā 146522 LVL tiek plānoti kā finanšu līdzekļi aizņēmumu atmaksai 
2012.gadā. 

Pamatbudžeta ieņēmumi 2012.gadā plānoti 1813519 latu apmērā, kas ir par LVL 131099 latiem 
mazāk, vai 93 % no 2011.gada faktiskās ieņēmumu izpildes. Pamatbudžeta ieņēmumos ir iekļautas tikai 
2012. gada pirmajiem 8 mēnešiem piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas izglītības pasākumiem - 5 un 6 
gadīgo apmācībai un pedagogu atalgojumam – 201403 LVL apmērā, tāpēc, ņemot vērā paredzamo 
mērķdotāciju izglītības pasākumiem pēdējiem 4 mēnešiem (apmēram 100700 LVL), paredzamie 
pamatbudžeta ieņēmumi 2012. gadā būs par apmēram 30400 LVL mazāki nekā  2011.gada faktiskā 
ieņēmumu izpilde. Uz gada sākumu netiek plānoti ieņēmumi no mežu pārdošanas, kas 2011 gadā bija 
73150 LVL. 

Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi- iedzīvotāju ienākuma, nekustāmā īpašuma 
(par zemi, ēkām, būvēm, mājokli) nodoklis, kas šajā gadā plānoti 732754 latu apmērā (40% no kopējiem 
budžeta ieņēmumiem).  

26% jeb 479235 LVL no pamatbudžeta ieņēmumiem sastādīs saņemtie maksājumi no pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fonda.  

Naudas līdzekļus 251605 LVL apmērā, kas ir 14% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, 
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plānots piesaistīt kā valsts budžeta līdzdalības maksājumus pašvaldībām ārvalstu finanšu palīdzības un ES 
struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai, un kā ieņēmumus par Eiropas Savienības struktūrfondu 
finansēto daļu projektu īstenošanai.  

Valsts budžeta mērķdotācijas 272491 LVL – izglītības, kultūras un sociālās nodrošināšanas 
pasākumiem, sastāda 15%  no pamatbudžeta ieņēmumiem. 

Budžeta iestāžu ieņēmumi  tiek plānoti  47186 LVL  , kuros ietilpst maksājumi par budžeta 
iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, sastāda 2% no  pamatbudžeta ieņēmumiem. 

Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu un mantas pārdošanas tiek plānoti 2188 LVL , kas ir 0.12% no 
pamatbudžeta ieņēmumiem. 

Uz gada sākumu pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikums ir 132110 LVL, no kuriem 67311 LVL 
(50%) ir naudas līdzekļu avansu atlikumi Valsts Kasē, kas paredzēti konkrētu uzsāktu ES struktūrfondu 
finansēto projektu realizācijai. 

Pamatbudžeta izdevumi plānoti 1884390 LVL apmērā, kas ir par 155184 LVL mazāk nekā 2011. 
gada faktiskie izdevumi. 

Izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām sadalās šādi:  
  01.110 „Izpildvaras institūcijas”, kur ir plānoti uzturēšanas izdevumi Mazsalacas novada 

domei, Mazsalacas novada pašvaldībai ar nodaļām (Kancelejas, Grāmatvedības, Attīstības plānošanas), 
kā arī Ramatas pagasta pārvaldei, Sēļu pagasta pārvaldei- 178119 LVL apmērā, kas kopā ir 9% no 
pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.  

03.110 „Policijas dienesti”- tiek plānoti izdevumi Valsts policijas Mazsalacas iecirkņa 
uzturēšanai 810 LVL. 

03.312 „Bāriņtiesas”- tiek plānoti uzturēšanas izdevumi Mazsalacas novada bāriņtiesai- 21199 
LVL.  

Kopā sabiedriskai kārtībai un drošībai tiek plānoti 1,3 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 
04.120 „Vispārēji nodarbinātības jautājumi” – ieplānoti izdevumi ESF projekta „Algotie 

pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” realizācijai 2012.gadā par 17041 LVL.  
04.240 „Atbalsts lauksaimniecības pasākumiem” - 450,00 LVL tiek plānoti kā uzturēšanas 

izdevumi lauksaimniecības dienesta konsultantam Mazsalacas novadā saskaņā ar noslēgto līgumu ar 
LLKC.  

04.730 „Tūrisms”- 8887 LVL tiek plānoti Mazsalacas tūrisma un uzņēmēju atbalsta centra 
uzturēšanas izdevumiem. 

Kopā pārējai ekonomiskajai darbībai tiek plānoti 1,4 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 
05.200 „Notekūdeņu apsaimniekošana” – 5680 LVL tiek plānoti Ramatas un Sēļu pagastu 

notekūdeņu sistēmu apsaimniekošanas izdevumiem, kas ir 0,3 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 
06.200 „Teritoriju attīstība”- 27637 LVL tiek plānoti izdevumi 2012. gadā Mazsalacas novada 

attīstības programmas un Mazsalacas novada teritorijas plānojuma izstrādei, kurš pilnībā tiek finansēts no 
ESF (projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0./10/IPIA/VRAA/042) un turpināsies 2013. gadā. Projekta kopējie 
izdevumi ir 50000 LVL. 

06.300 ”Ūdensapgāde”- 15249 LVL, tiek plānoti Ramatas, Sēļu un Skaņkalnes pagastu 
ūdensapgādes sistēmu apsaimniekošanai. Uzturēšanas izdevumi apsaimniekošanai ir 4625 LVL, procentu 
izdevumi par aizņēmumiem ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijai Sēļu un Skaņkalnes pagastos- 2240 LVL, 
aizņēmumu atmaksai - 8384 LVL. 

06.600 „Pārējā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana”- plānoti izdevumi 437741 
LVL apmērā, tai skaitā: 

- Mazsalacas, Ramatas, Sēļu un Skaņkalnes pagastu teritoriju labiekārtošanas, būvju remontu un 
rekonstrukciju izdevumi ( 330808 LVL),  

- Mazsalacas novada pašvaldības nekustāmo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas uzturēšanas 
izdevumi (70095LVL),  

- transferti citām pašvaldībām – par izdevumiem būvvaldes uzturēšanai (7700 LVL) 
- procentu izdevumiem par aizņēmumiem ūdenssaimniecības projektu realizācijai Mazsalacas 

pilsētā - 29138 LVL.   
2012.gadā par 96640 LVL plānots ar ELFLA un EZF atbalstu realizēt divus novada teritoriju 

labiekārtošanas un būvju rekonstrukciju projektus - Ramatas pagasta Ramatas ciema centra labiekārtošana 
(Nr. 10-09-L32100-000180)  un Trošu tilta Lībieši rekonstrukciju ( Nr 11-09-L32100-000032). Plānots 
realizēt projektu ar KPFI finansējuma piesaisti - Mazsalacas ielu apgaismojuma energoefektivitātes 
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uzlabošana (ielu apgaismojums ar LED spuldzēm), kuram izdevumos ieplānoti 108097 LVL.  
Kopā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānotie izdevumi ir      26 % no 

pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.  
07.210 „Ambulatorās iestādes” – 7658 LVL tiek plānoti izdevumi Ramatas un Sēļu pagastu 

feldšerpunktu uzturēšanai ( t.sk. finansējums no Veselības norēķinu centra ir 4738,00 LVL), kas ir 1 % 
no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem.  

08.100 „Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi”- par 8178 LVL tiek plānoti sporta aktivitāšu 
organizēšanas izdevumi Mazsalacā, Ramatas, Skaņkalnes un Sēļu pagastos.  

08.210 „Bibliotēkas” – par 81770 LVL tiek plānoti Mazsalacas, Ramatas, Sēļu un Skaņkalnes 
bibliotēku izdevumi. 

08.220 „Muzeji un izstādes”- plānoti Mazsalacas novada muzeja un Skaņākalna tūrisma un 
apsaimniekošanas nodaļas uzturēšanas izdevumi par 35094 LVL. 

08.230 „Kultūras centri, nami, klubi” – plānoti 64024 LVL t.sk., Mazsalacas novada un Ramatas 
pagasta kultūras centru un Sēļu pagasta tautas nama uzturēšanas izdevumi 61886 LVL apmērā un 2138 
LVL - procentu izdevumi par aizņēmumu Mazsalacas novada Kultūras centra ēkas rekonstrukcijai. 
 08.290 „Pārējā citur neklasificētā kultūra” - par 41499 LVL tiek plānoti dažādu kultūras 
pasākumu organizēšanas izdevumi Mazsalacā, Ramatas un Sēļu pagastos, t.sk., 2000 LVL – bērnu 
piedzimšanas pabalstiem. Bez tam, no šīs un 08.230 budžeta sadaļas tiek finansiāli atbalstīti 
amatierkolektīvi, pulciņi, kopas, Interešu apvienības, grupas, klubi:  Mazsalacas novada jauniešu un 
skolēnu pūtēju orķestris, Mazsalacas novada kultūras centra jauktais koris "Salaca", Ramatas pagasta 
amatierteātris, Mazsalacas novada kultūras centra bērnu deju kolektīvs "Kamolītis", Mazsalacas novada 
kultūras centra jauniešu tautas deju kolektīvs "Velniņi", Mazsalacas novada kultūras centra vidējās 
paaudzes tautas deju kolektīvs "Skaņaiskalns", Mazsalacas novada kultūras centra senioru deju kopa 
"Minna", Sēļu pagasta deju kopa „Draiskules”, Tautas lietišķās mākslas studija "Mazsalaca", Mazsalacas 
novada kultūras centra jauniešu mūsdienu deju kolektīvs, Mazsalacas novada kultūras centra pirmskolas 
vecuma bērnu ritmikas deju kolektīvs "Danču bērni" 3-4g.v., Mazsalacas novada kultūras centra 
pirmskolas vecuma bērnu ritmikas deju kopa "Danču bērni" 5-7g.v., Mazsalacas novada kultūras centra 
bērnu mūsdienu deju kolektīvs, Mazsalacas novada kultūras centra angļu valodas pulciņš, Mazsalacas 
novada kultūras centra amatniecības kursi. 
Kultūrai, atpūtai un sportam budžetā paredzētais finansējums ir 12 % no pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumiem. 
09.110 „Pirmsskolas izglītība”- plānoti 56465 LVL - Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestādes 
uzturēšanas izdevumiem (t.sk. 5216  LVL ir mērķdotācija pedagogu algām). 

09.210 „Vispārējā izglītība” - plānoti 432457 LVL, t.sk., Mazsalacas vidusskolas un Ramatas 
sākumskolas uzturēšanas izdevumiem 422307 LVL (t.sk. mērķdotācijas pedagogu algām - 196187 LVL),  
3700 LVL - datortehnikas, sakaru un cita biroja tehnikas iegādei, 3600 LVL skolu bibliotēku fondu 
papildināšanai, 2850 LVL mēbeļu un saimniecības pamatlīdzekļu iegādei. 

09.510 „Interešu un profesionālās ievirzes izglītība” – plānoti 77036 LVL, t.sk., Mazsalacas 
mūzikas un mākslas skolas uzturēšanas izdevumi 65735 LVL (t.sk. 32010 LVL mērķdotācija pedagogu 
algām), 11301 LVL - procentu izdevumi par aizņēmumu Mūzikas skolas ēkas rekonstrukcijai. 

09.600 „Izglītības papildu pakalpojumi”- par 48550 LVL tiek plānoti izdevumi diviem 
izglītojošiem projektiem. 2012.gadā plānots pabeigt ERAF finansēto projektu „Mazsalacas vidusskolas 
informatizācija un Mazsalacas novada Ramatas sākumskolas informatizācija 
(Nr.3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/588) par 40325 LVL un turpinās 2011. gadā iesāktais ES mūžizglītības 
programmas Comenius apakšprogrammas Comenius skolu daudzpusējās partnerības projekta 
„EUROSPECTRUM” realizācija par 8225 LVL, kura aktivitātes turpināsies 2013.gadā. 

09.820 „Pārējie nekur citur neklasificētie izglītības pakalpojumi” – par 124829 LVL tiek 
plānoti izdevumi, kas saistīti ar skolēnu pārvadājumiem un ēdināšanu, savstarpējiem norēķiniem par 
izglītības pakalpojumiem ar citām pašvaldībām, kā arī izglītības pārvaldes uzturēšanu.  

Pamatbudžeta izdevumu sadaļā lielākais izdevumu īpatsvars tiek plānots izglītības nozarei – 39 % 
no kopējiem izdevumiem.  

10.700 „Pārējais citur neklasificētais atbalsts sociāli atstumtām personām”- par 15500 LVL 
tiek plānoti dažādi sociālie pabalsti un palīdzība maznodrošinātajiem iedzīvotājiem (t.sk. no 
mērķdotācijas LM sociālās nodrošināšanas pasākumiem 26500 LVL). 

10.900 „Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība” – par 38517 LVL tiek plānoti Mazsalacas 
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novada sociālā dienesta uzturēšanas izdevumi.  
Kopā sociālai aizsardzībai tiek plānoti 10 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 
Lielākais īpatsvars pašvaldības pamatbudžeta izdevumos pēc ekonomiskā sadalījuma ir 

atlīdzībai (atalgojums un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura 
pabalsti un kompensācijas) - 793722 LVL (42%). 297776 LVL (16 %) pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumos pēc ekonomiskā sadalījuma paredzēts pamatkapitāla veidošanai, tai skaitā, kapitālajam 
remontam un rekonstrukcijai – 226847 LVL. Preču iegāde un pakalpojumi pašvaldības un iestāžu 
uzturēšanai pēc ekonomiskā sadalījuma pašvaldības pamatbudžeta izdevumos sastāda 487029 LVL 
(26%). Sociālie pabalsti 2012. gadā tiek plānoti 160281 LVL, kas ir 8 % no kopējiem plānotiem 
izdevumiem. Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām plānoti 87300 LVL 
(5%). Procentu izdevumi par aizņēmumiem plānoti 52905 (2,8%), t.sk., % maksājumi par aizņēmumiem 
Valsts kasei 50665 LVL. Budžeta dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskajām 
personām plānotas 5377 LVL apmērā (0,2%), t.sk., subsīdijas fiziskajai kultūrai un sportam 3207 LVL.       

Vēl 2012.gadā plānots 43513 LVL ieguldīt SIA „Banga KPU” pamatkapitālā projektu 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā, II kārta” un "Ūdenssaimniecības attīstība 
Skaņkalnes pagasta Skaņkalnes ciemā, II kārtā"” līdzfinansējumam. 

2012. gadā tiek plānoti 150049 LVL kā aizņēmums no Valsts Kases trīs ES projektu realizācijai - 
43000 LVL „Ramatas pagasta Ramatas ciema centra labiekārtošanai”, 68538 LVL „Mazsalacas ielu 
apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanas” projekta realizācijai, 38511 LVL projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mazsalacā, II kārta” līdzfinansējumam (projekta kopējās 
izmaksas 403 121,25 LVL). 

Pašvaldības pamatbudžetā 146522 LVL tiek plānoti kā finanšu līdzekļi aizņēmumu atmaksai 
2012.gadā. 

Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem 2012. gadā sastāda 11 %. 
2012.gada pašvaldības pamatbudžetā plānotais budžeta līdzekļu atlikums gada beigās ir 21253 

LVL. 
Speciālā budžeta ieņēmumi 2012.gadā sastāda 29694 LVL ( dabas resursu nodokļa ieņēmumi 

3000 latu apmērā (10% no kopējiem ieņēmumiem), valsts mērķdotācija autoceļiem (ielām) 26644 latu 
apmērā 89% no kopējiem ieņēmumiem) , procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem bankā 50 latu apmērā)  
.Speciālā budžeta izdevumi plānoti 122396 latu apmērā . 95 % no kopējiem izdevumiem sastāda 
izdevumi par precēm un pakalpojumiem – 122396 LVL. 

Speciālā budžeta atlikums uz gada sākumu ir 92702 LVL ( vides aizsardzībai 12946 LVL- 14% 
no kopējā atlikuma, autoceļu un ielu uzturēšanai 76955 LVL-83% no kopējā atlikuma; pārējie speciālā 
budžeta līdzekļi 2801 LVL- 3 % no kopējā atlikuma). 

  Autoceļu uzturēšanai un remontdarbiem plānoti izdevumi 103599 latu apmērā. Tai skaitā, no 
2012. gadā autoceļu fonda piešķirtie līdzekļi tiks izlietoti kārtējiem Mazsalacas novada pašvaldības ceļu 
un ielu uzturēšanas darbiem. 2012.gadā tiek plānoti tikai ielu un ceļu uzturēšana un remonti bez 
kapitāliem ieguldījumiem. 2011. gadā ir sagatavots tehniskais projekts tilta pārvada rekonstrukcijai par 
188245 LVL Parka ielā, kuru plānots realizēt turpmākos gados, piesaistot projektu līdzekļus. 
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6. Zvērināta revidenta atzinums par pašvaldības saimniecisko 
darbību, kā arī pašvaldības saimniecisko pārskatu (1.pielikums) 
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7. Mazsalacas novada pašvaldības domes lēmums par saimnieciskā 
gada pārskatu (2.pielikums) 

 


