Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu,
kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
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2016.gada 26.maijā

Sēde sasaukta 2016.gada 26.maijā plkst.10.00.
Sēdi atklāj 2016.gada 26.maijā plkst.10.00.
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Protokolē – Valkas novada domes Kancelejas vadītāja Gundega Ukre.
Piedalās deputāti: Vents Armands KRAUKLIS, Unda OZOLIŅA, Agris SIMULIS, Valdis ROGAINIS,
Kristīne SIMONOVA, Maruta STABULNIECE, Vita BĒRZIŅA, Aivars SJADEME, Aivars GAILIS, Mārtiņš
KREILIS, Sergejs KUNCEVIČŠ, Viesturs ZARIŅŠ,
Nepiedalās deputāti:
Andis SULA – slimo
Valdis ŠAICĀNS – atvaļinājumā
Sandra PILSKALNE - atvaļinājumā
Uzaicināti:
Baiba Smane – Kārķu pamatskolas direktore
Dainis Čapiņš – Tūrisma informācijas biroja vadītājs
Aivars Sirmais – SIA ZAAO valdes proiekšsēdētājs
Mārtiņš Vīgants – SIA ZAAO klientu apkalpošanas daļas vadītājs
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
Aivars Cekuls – novada domes izpilddirektors
Toms Simtiņš – Attīstības projektu daļas projektu vadītājs
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Līga Čukure – novada domes jurists
Inga Aleksejeva – Attīstības projektu daļas projektu vadītāja
Antra Ķīkule – iekšējās kontroles galvenā speciāliste
Viktors Kaņepe – speciālists – finanšu analītiķis
Aira Vērse – elektronisko plašsaziņas līdzekļu speciāliste
Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece
Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
Guntis Vilguts – datortīklu administrators
Māris Ozols – investīciju piesaistes speciālists
Natālija Dubrovska – Sociālā dienesta vadītāja
Jānis Krams – Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs
Raitis Priede – Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Lapsa – Valkas pagasta pārvaldes vadītājs
Pēteris Pētersons – Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs

Domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis atklāj domes sēdi un iepazīstina ar tās darba kārtību.
Deputāti atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti - V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš, PRET –
nav, ATTURAS – nav, nobalsoja par domes priekšsēdētāja piedāvāto darba kārtību.
Darba kārtība:
SIA ZAAO klientu apkalpošanas daļas vadītājs Mārtiņš Vīgants iepazīstina klātesošos ar SIA
ZAAO paveikto un veicamajiem darbiem.
1. Par Valkas novada Sociālā dienesta sociālo pakalpojumu daļas maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu un personu grupām, kurām ir tiesības paklpojumu saņemt.
2. Par koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām plānots piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmas statusu Kārķu pagastā.
3. Par projekta “Tirgus laukuma un tradīciju salas labiekārtošana” izstrādi un līdzfinansējuma
nodrošināšanu.
4. Par projekta “Multifunkcionālā centra izveide” izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
5. Par projekta “Sporta inventāra iegāde volejbola attīstībai Kārķu pagastā” līdzfinansējuma
nodrošināšanu.
6. Par projekta “Kārķu pagasta karoga, jaunrades tautas tērpu un kolektīvu karogu izveide Kārķu
dejotājiem” izstrādi un līdzfinansēšanu.
7. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenām Ērģemes pagastā Turnas ciemā.
8. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenām Zvārtavas pagastā.
9. Par Valkas pagasta autobusa NEOPLAN N312K, KF-4974 (39 sēdvietas) maksas pakalpojumu
izcenojumu apstiprināšanu.
10. Par Vijciema pamatskolas izmantošanas nometņu dalībnieku vajadzībām maksas pakalpojumu
izcenojumu apstiprināšanu.
11. Par Kārķu pagasta zāliena pļaušanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
12. Par Vijciema pamatskolas salidojuma dalības maksas apstiprināšanu.
13. Par finansiālu atbalstu Valkas pilsētas folkloras deju kopai “Sudmaliņas”.
14. Par finansējuma piešķiršanu dzejnieces Velgas Kriles piemiņas pasākuma rīkošanai.
15. Par interešu izglītības organizēšanu Valkas novadā.
16. Par grozījumiem Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 20., 21., 27., 32., 35.,
40., 54., 58., 65.pielikumā.
17. Par Valkas novada domes kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu.
18. Par kapitāla daļu pārdošanu.
19. Par zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā “Kaktiņi” atsavināšanas uzsākšanu.
20. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa Nr.10, Valkā, Raiņa iela
12A, nosacītās cenas apstiprināšanu.
21. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkā, “Celtnieks
10”, nosacītās cenas apstiprināšanu.
22. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – nekustamā īpašuma Valkas
pagastā, “Vecrāmji 2”, izsoles organizēšanu.
23. Par zemesgabala “Dzelzceļa līnijas posms no Tālavas līdz Parka ielai”, Valkā, pārņemšanu
pašvaldības īpašumā.
24. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
25. Valkas novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšana.
26. Par Kārķu pamatskolas direktores atbrīvošanu.
27. Par Kārķu pamatskolas direktora iecelšanu.
28. Par Valkas novada domes Tūrisma informācijas biroja vadītāja iecelšanu.
29. Par Valkas novada domes pasākumu telts 240 m2 īres maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu.
30. Par grozījumiem Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra sēdes lēmuma “Par ceļu uzņemšanu
bilancē” (protokols Nr.1, 35.§) pielikumā.
31. Par nodomu vienošanās slēgšanu par siltumtrases izbūvi ar SIA “Enefit Power&Heat Valka”.
32. Par nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 31, Valkā izsoles pārtraukšanu.
33. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam.

1.§
Par Valkas novada Sociālā dienesta sociālo pakalpojumu daļas maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu un personu grupām, kurām ir tiesības pakalpojumu saņemt
____________________________________________________________________
(N.Dubrovska)
Atbilstoši 2015.gada 29.oktobra Valkas novada Sociālā dienesta sociālo pakalpojumu daļas Nolikuma
Nr.11 8.5.apakšpunktam Sociālo pakalpojumu daļas pienākums un tiesības ir sniegt pirmās
nepieciešamības higiēnas pakalpojumus atsevišķām mazaizsargātām iedzīvotāju grupām (dušas, veļas
mazgāšana u.c.).
Domei ir jānosaka iedzīvotāju grupas, kurām ir tiesības saņemt šos pakalpojumus par pilnu maksu, kā
arī iedzīvotāju grupas, kurām ir piemērojama atlaide par pakalpojumu.
Lai Sociālā dienesta sociālo pakalpojumu daļa sniegtu maksas pakalpojumus, nepieciešams noteikt
maksas pakalpojuma izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 13.maija lēmumu
(protokols Nr.6, 4.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem Valkas novada Sociālā dienesta sociālo
pakalpojumu daļā Rūjienas ielā 3D Valkā:
1.1. Maksa par dušas pakalpojumu vienam cilvēkam 1,65 eiro (bez PVN);
1.2. Maksa par 5 kg veļas mazgāšanu 2,89 eiro(bez PVN).
2. Klientu maksājumus iekasēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
4. Dušas pakalpojumu par pilnu maksu ir tiesības saņemt jebkuram Valkas novadā deklarētam
iedzīvotājam, kuram mājās nav siltā ūdens padeves.
5. Dušas pakalpojumu ar 50% atlaidi ir tiesības saņemt Valkas novadā deklarētām trūcīgām personām.
6. Veļas mazgāšanas pakalpojumu par pilnu maksu ir tiesības saņemt Valkas novadā deklarētām mājas
aprūpē esošām personām un daudzbērnu ģimenēm.
7. Veļas mazgāšanas pakalpojumu ar 50% atlaidi ir tiesības saņemt Valkas novadā deklarētām trūcīgām
personām.
8. Uzdot Sociālā dienesta vadītājai izstrādāt un apstiprināt iekšējās kārtības noteikumus par
pakalpojumu sniegšanas laiku un kārtību.
9. Par lēmuma izpildi atbild Sociālā dienesta vadītāja.
10. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
11. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.jūnijā.
2.§
Par koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām plānots piešķirt pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu Kārķu pagastā
____________________________________________________________________
(L.Engere)
Meliorācijas likuma 1.panta 51.punkts nosaka, ka pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas
sistēma ir koplietošanas meliorācijas sistēma, kas būtiski ietekmē ūdens režīmu pašvaldības teritorijas
plānojumā noteiktajās apbūves teritorijās, lauksaimniecības un mežu teritorijās, infrastruktūras objektos
(ielās, ceļos, ūdenssaimniecības objektos, pašvaldības polderos); 22.2panta pirmā daļa nosaka, ka
lēmumu par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu pašvaldība
pieņem kā administratīvo aktu; 221.pants nosaka, ka pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas
sistēmas būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina attiecīgās zemes īpašnieki vai tiesiskie
valdītāji. Pašvaldība var piedalīties pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas būvniecībā,
ekspluatācijā un uzturēšanā.
Meliorācijas likuma 222.panta pirmajā daļā noteikts, ka „Lēmumu par pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu pašvaldība pieņem kā administratīvo aktu. Pirms
lēmuma pieņemšanas pašvaldība noskaidro un izvērtē to zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju viedokli,
kuru zemes robežās atrodas koplietošanas meliorācijas sistēma”.

Zemes īpašnieku/tiesisko valdītāju pienākums ir kopt grāvjus atbilstoši 03.08.2010. Ministru kabineta
noteikumiem Nr.714 „Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”. Piešķirot statusu,
zemju īpašniekiem būs jāturpina veikt novadgrāvju kopšanu un uzturēšanu.
Mainot novadgrāvju statusu, netiks apdraudētas īpašnieka īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu,
tai skaitā netiks veiktas izmaiņas zemesgrāmatā. Novadgrāvja daļas no īpašniekiem netiks atsavinātas,
īpašnieki saglabās tiesības rīkoties ar nekustamo īpašumu, kā arī pienākumu ekspluatēt un uzturēt savā
īpašumā esošo meliorācijas sistēmu atbilstoši attiecīgu normatīvo aktu prasībām. Kad īpašnieks veiks
kopšanas darbus sev piederošajā novadgrāvja daļā, tam nebūs nepieciešama pašvaldības piekrišana,
bet, ja pašvaldība plānos veikt kopšanas, projektēšanas vai būvniecības darbus, tai būs jāsaņem
īpašnieku saskaņojums. Pašvaldībai nebūs tiesīga veikt būvniecību, nesaskaņojot ar piegulošo zemju
īpašniekiem.
Statusa piešķiršana ļautu pašvaldībai pretendēt uz Lauku atbalsta dienesta un Eiropas Savienības
atbalstu meliorācijas sistēmu atjaunošanai. Iegūstot šādu atbalstu, pašvaldība spētu veikt novadgrāvju
atjaunošanu, neveicot piekritīgo izmaksu aprēķinu par katru piegulošās zemes gabalu.
Saskaņā ar Kārķu pagasta pārvaldes vadītāja sniegto informāciju, Kārķu pagastā pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statuss būtu piešķirams trīs novadgrāvjiem (skat.
pielikumos):
1) novadgrāvis Nr.1, tiek plānots 1090m garumā, šķērso 11 zemes gabalus;
2) novadgrāvis Nr.2, tiek plānots 3102m garumā, šķērso 32 zemes gabalus;
3) novadgrāvis Nr.3, tiek plānots 5235m garumā, šķērso 18 zemes gabalus un robežojas ar
Naukšēnu novadu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 13.maija lēmumu
(protokols Nr.6, 5.§) un to, ka, piešķirot statusu būtu iespējams veidot vienotu novadgrāvju
apsaimniekošanas un ekspluatācijas sistēmu, nodrošinot teritorijas sakārtošanu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Meliorācijas likuma 1.panta 5.¹ punktu, 22.1 pantu,
22.2 panta pirmo daļu un 29.pantu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis,
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt ieceri noteikt pašvaldības nozīmes koplietošanas novadgrāvju statusu šī lēmuma pielikumā
norādītajām Meliorācijas sistēmām Valkas novada Kārķu pagastā.
2. Uzdot Kārķu pagasta pārvaldei līdz 2016.gada 1.jūlijam veikt darbības, lai apzinātu tos zemes
īpašniekus vai tiesiskos valdītājus, kuru zemes robežās atradīsies pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmas, lai noskaidrotu viņu viedokli, izvēloties atbilstošu informēšanas procedūru.
3. Līdz 2016.gada 1.jūlijam apkopot un izvērtēt no zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem
saņemtos viedokļus un sagatavot priekšlikumu par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas
sistēmas statusa piešķiršanu.
3.§
Par projekta “Tirgus laukuma un tradīciju salas labiekārtošana”
izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu
____________________________________________________________________
(T.Simtiņš)
Valkas novada dome izstrādā projektu “Tirgus laukuma un tradīciju salas labiekārtošana”
iesniegšanai biedrības „No Salacas līdz Rūjai” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas
projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gada apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.2. “Jaunu pakalpojumu izveidošana, to pieejamības
uzlabošana”.
Projekta ietvaros ir paredzēts labiekārtot tirgus laukumu un tradīciju salu Kārķos. Plānotajās
aktivitātēs ietilpst labiekārtot publisko tualeti, sakārtot pagasta centrālo laukumu, izveidojot atpūtas zonu
un bruģētu celiņu līdz publiskajai tualetei, labiekārtot tradīciju salu, izbūvējot tiltu, ugunskura vietu un
soliņus. Sakārtojot centra laukumu, tiktu labiekārtota vide pircējiem un pārdevējiem, atrisināta
problēma par tualešu pieejamību masu pasākumos un izveidots ceļa sākums uz Lustiņdruvas taku.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 45 771,88, kur 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir
Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums.
Lai iesniegtu un izstrādātu plānoto projektu, Kārķu pagasta pārvaldei ir nepieciešami EUR 623,00
tehniskā projekta izstrādei.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 13.maija lēmumu
(protokols Nr.6, 6.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski

balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Gailis, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta “Tirgus laukuma un tradīciju salas labiekārtošana” izstrādi, iesniegšanai vietējās
attīstības stratēģijas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gada
apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.2. “Jaunu pakalpojumu
izveidošana, to pieejamības uzlabošana”. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 45 771,88 (četrdesmit
pieci tūkstoši septiņi simti septiņdesmit viens tūkstotis euro un 88 centi), kur 90% no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums.
2. Ja projekts tiks atbalstīts, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 10% apmērā no
kopējām attiecināmajām izmaksām jeb EUR 4577,19 (četri tūkstoši pieci simti septiņdesmit septiņi
euro un 19 centi).
3. Piešķirt Kārķu pagasta pārvaldei EUR 623,00 (seši simti divdesmit trīs euro) tehniskā projekta
izstrādei.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
4.§
Par projekta “Multifunkcionālā centra izveide” izstrādi un līdzfinansējuma nodrošināšanu
____________________________________________________________________
(T.Simtiņš)
Valkas novada dome izstrādā projektu “Multifunkcionālā centra izveide” iesniegšanai biedrības „No
Salacas līdz Rūjai” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursa Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gada apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” rīcībā 2.3. “Jaunu aktivitāšu attīstīšana, veidojot tām nepieciešamo infrastruktūru, pārņemot
un apvienojot pieredzi”.
Projektu plānots realizēt Kārķos, bijušajā skolas internāta ēkā, un tajā ir paredzēts izveidot
multifunkcionālu centru. Lai vietējos iedzīvotājus un jauniešus motivētu palikt Kārķos un izmantot brīvo
laiku lietderīgi, plānots izveidot multifunkcionālu centru visām paaudzēm, un šis centrs kļūtu par brīvā
laika bāzi sportistiem un saturīga brīvā laika pavadītājiem, kā arī tūristiem. Galvenās plānotās projekta
aktivitātes ir telpu atjaunošana ar logu nomaiņu, sporta inventāra, mēbeļu un elektropreču iegāde.
Kopumā plānots atjaunot trīs telpas bijušajā skolas internāta ēkā - dušu, virtuvi un atpūtas zonu. Projekta
kopējās izmaksas ir EUR 27459,59, kur 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas
Savienības ELFLA līdzfinansējums.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 13.maija lēmumu
(protokols Nr.6, 7.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta “Multifunkcionālā centra izveide” izstrādi, iesniegšanai vietējās attīstības
stratēģijas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gada apakšpasākuma
19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes
19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.3. “Jaunu aktivitāšu attīstīšana, veidojot tām
nepieciešamo infrastruktūru, pārņemot un apvienojot pieredzi”. Projekta kopējās izmaksas ir EUR
27459,59 (divdesmit septiņi tūkstoši četri simti piecdesmit deviņi euro 59 centi), kur 90% no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums.
2. Ja projekts tiks atbalstīts, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 10% apmērā no
kopējām attiecināmajām izmaksām jeb EUR 2745,96 (divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit pieci euro
96 centi).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
5.§
Par projekta “Sporta inventāra iegāde volejbola attīstībai Kārķu pagastā”
līdzfinansējuma nodrošināšanu
____________________________________________________________________

(T.Simtiņš)
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no biedrības, “Volejbola klubs “Valka”” ar lūgumu
atbalstīt un līdzfinansēt biedrības projektu “Sporta inventāra iegāde volejbola attīstībai Kārķu
pagastā” EUR 1542,20 apmērā, kas ir 10% no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām. Projekts tiks
iesniegs biedrības „No Salacas līdz Rūjai” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas
projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gada apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.3. “Jaunu aktivitāšu attīstīšana, veidojot tām
nepieciešamo infrastruktūru, pārņemot un apvienojot pieredzi”.
Projekta ietvaros ir paredzēts iegādāties sporta inventāru, lai attīstītu klasisko un pludmales volejbolu
Kārķu pagastā un Valkas novadā. Inventārs ir nepieciešams, jo Volejbola klubs “Valka” sadarbībā ar
Ziemeļvidzemes Volejbola skolu un Rīgas Volejbola skolu rīkos volejbola klases Kārķu skolā, kur
audzēkņiem būs iespēja apgūt specializētu izglītību. Papildus tiks rīkotas volejbola nometnes kā līdz šim,
taču profesionālai izaugsmei ir nepieciešams profesionāls un daudzpusīgs inventārs. Projekta ietvaros
plānots iegādāties šādu inventāru: pludmales un zāles volejbola bumbas, pludmales un zāles volejbola
tīklus, pludmales un zāles volejbola treniņu formas, specializētas konstrukcijas treniņu organizēšanai un
citus palīgmateriālus kvalitatīvai treniņu un mācību stundu norisei. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 15
422,00, kur 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA
līdzfinansējums.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 13.maija lēmumu
(protokols Nr.6, 8.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības “Volejbola klubs “Valka” projekta pieteikumu “Sporta inventāra iegāde
volejbola attīstībai Kārķu pagastā”, kas ir izstrādāts iesniegšanai vietējās attīstības stratēģijas
projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gada apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.3. “Jaunu aktivitāšu attīstīšana, veidojot tām
nepieciešamo infrastruktūru, pārņemot un apvienojot pieredzi”. Projekta kopējās izmaksas ir EUR
15422,00 (piecpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit divi euro), kur 90% no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums.
2. Ja projekts tiks atbalstīts, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 10% apmērā no
kopējām attiecināmajām izmaksām jeb EUR 1542,20 (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit divi euro
un 20 centi).
3. Noslēgt telpu patapinājuma līgumu ar biedrību “Volejbola klubs “Valka””, par telpu, kas atrodas ēkā ar
kadastra apzīmējumu 94660050245005, “Kārķu skola”, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads. Noteikt
līgumu ar termiņu uz 7 gadiem. Nepieciešamie patapinājuma noteikumi tiks precizēti pirms līguma
noslēgšanas.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
6.§
Par projekta “Kārķu pagasta karoga, jaunrades tautas tērpu un
kolektīvu karogu izveide Kārķu dejotājiem” izstrādi un līdzfinansēšanu
____________________________________________________________________
(I.Aleksejeva)
Biedrība “Ugunspuķe” izstrādā projektu “Kārķu pagasta karoga, jaunrades tautas tērpu un kolektīvu
karogu izveide Kārķu dejotājiem”, iesniegšanai biedrības „No Salacas līdz Rūjai” izsludinātajā vietējās
attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2
Pieejama un pievilcīga teritorija 2.3. rīcībai "Jaunu aktivitāšu attīstīšana, veidojot tām nepieciešamo
infrastruktūru, pārņemot un apvienojot pieredzi".
Projekta ietvaros ir plānots iegādāties Kārķu pagasta tautastērpu komplektus Kārķu tautas nama deju
kolektīviem un izveidot Kārķu pagasta karogu. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 19623,44, no
kurām 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums un 10% Valkas novada domes
līdzfinansējums.

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 13.maija lēmumu
(protokols Nr.6, 9.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta “Kārķu pagasta karoga, jaunrades tautas tērpu un kolektīvu karogu izveide Kārķu
dejotājiem” izstrādi, iesniegšanai biedrības „No Salacas līdz Rūjai” izsludinātajā vietējās attīstības
stratēģijas īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam
apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Pieejama
un pievilcīga teritorija 2.3. rīcībai " Jaunu aktivitāšu attīstīšana, veidojot tām nepieciešamo
infrastruktūru, pārņemot un apvienojot pieredzi ".
2. Ja projekta tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar
līdzfinansējumu 10% vai EUR 1962,34 (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit divi euro un 34 centi)
apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām EUR 19623,44 (deviņpadsmit tūkstoši seši simti
divdesmit trīs euro un 44 centi).
3. Noslēgt telpu patapinājuma līgumu ar biedrību “Ugunspuķe” par telpām Kārķu pagastā, Kārķu tautas
namā, nosakot līguma termiņu uz 7 gadiem no projekta iesniegšanas dienas.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
7.§
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenām Ērģemes pagasta Turnas ciemā
____________________________________________________________________
(V.Kaņepe)
Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai Ērģemes pagasta Turnas ciemā, ir nepieciešams
noteikt šo pakalpojumu cenu.
Iepriekš ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu maksa tika noteikta 2010.gada 28.janvārī.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 13.maija lēmumu
(protokols Nr.6, 10.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkta, 21.panta
1.daļas 14.punkta c) apakšpunkta un 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ērģemes pagasta Turnas ciemā ūdensapgādes pakalpojuma cenu iedzīvotājiem – 0.30
EUR/m3 bez PVN saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt Ērģemes pagasta Turnas ciemā ūdensapgādes pakalpojuma cenu pašvaldības
institūcijām, uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām personām – 0.30 EUR/m3 bez
PVN.
3. Apstiprināt ūdensapgādes pakalpojumu cenas Ērģemes pagasta Turnas ciemā vienam cilvēkam
mēnesī, ja skaitītāji nav uzstādīti ne dzīvojamās mājas ievadā, ne atsevišķajos īpašumos, saskaņā ar
2.pielikumu.
4. Uzdot Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājam brīdināt dzīvokļu īpašniekus un īrniekus, dzīvojamo
māju īpašniekus un komercstruktūru vadītājus par ūdensapgādes pakalpojumu cenu izmaiņām.
5. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē Valkas novada domes 2010.gada 28.janvāra sēdes
lēmuma (protokols Nr.1, 13.§) “Par Valkas novada Ērģemes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu
izcenojumu apstiprināšanu” 1.1.11.; 1.1.12. punkts.
7. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs.
8. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
9. Lēmuma 1.-3. punkts stājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā juridiskām personām.
10. Lēmuma 1.-3. punkts stājas spēkā 2016.gada 1.septembrī fiziskām personām.
1.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 26.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.6, 7.§)

Ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa aprēķins Ērģemes pagasta Turnas ciemā (EUR)

Posteņi

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.
2.3.10.
2.3.11.
2.3.12.
2.3.13.
2.3.14.
2.3.15.
2.3.16.
2.3.17.
2.3.18.
2.3.19.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pamatlīdzekļu nolietojums un
nemateriālo ieguldījumu vērtības
norakstījums
Pamatlīdzekļu nolietojums
t.sk. ēkas, būves
iekārtas, mehānismi
pārējie
Nemateriālo ieguldījumu vērtības
norakstījums
Ekspluatācijas izmaksas EUR
Personāla izmaksas
Darba samaksa
Sociālās apdrošināšanas izmaksas
Remontu izmaksas
Pārējās saimnieciskās darbības
izmaksas
Iepirktā ūdens izmaksas, ja pakalpojumu
nodrošināšanai Komersants iepērk ūdeni
no cita komersanta tīkla
Attīrīšanai novadīto notekūdeņu izmaksas,
ja Komersants novada savāktos
notekūdeņus cita komersanta tīklā
Pārējās administrācijas izmaksas, kas nav
iekļautas citur
Materiālu izmaksas
Elektroenerģijas, kurināmā,
siltumenerģijas, gāzes izmaksas
Apsardzes izdevumi
Transporta uzturēšanas izdevumi
Komunālie pakalpojumi
Īre un noma
Sakaru izdevumi
Kancelejas preces
Personāla apmācības
Juridiskie pakalpojumi
Vides stāvokļa kontroles izdevumi
Dienesta komandējumi
Pārējie izdevumi
Citi būtiski izdevumi pa posteņiem
Ar pakalpojumu lietotāju apkalpošanu
saistītie izdevumi
Nodevas
Ūdens zudumu izmaksas
Nodokļi
Kredīta procentu maksājumi
Izmaksas kopā EUR
Ūdensvada tīklā padotā ūdens daudzums
m3
Lietotājiem piegādātā ūdens daudzums m3
Savākto notekūdeņu daudzums m3
Kopējo attīrīto notekūdeņu daudzums m3

EUR/m3

EUR/m3

notekūdeņu
savākšana

notekūdeņu
attīrīšana

x

x

x

x

x

x

37,19

24,79

ūdens
ražošana

ūdens
piegāde

793,57
607,49
491,53
115,95
21,09

299,20
260,35
210,66
49,69
14,06

165,00

24,79

127,81

x
x

x

793,57

299,20

3600
x
x
x
Ūdens
ražošanas
tarifs

x
3600
x
x
Ūdens
piegādes
tarifs

0,22044
0,08311
Ūdensapgādes
pakalpojumu tarifs
0,30

x

x

x
x

x
x

x
Notekūdeņu
savākšanas
tarifs

Notekūdeņu
attīrīšanas
tarifs *)

Kanalizācijas pakalpojumu
tarifs
Tarifs

EUR/m3

Valkas novada domes priekšsēdētājs

0,30

V.A.Krauklis

2.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 26.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.6, 7.§)
Ūdenssaimniecības pakalpojumu cenas Ērģemes pagasta Turnas ciemā vienam iedzīvotājam
mēnesī savrupmājās un daudzdzīvokļu ēkās, kurās nav uzstādīti uzskaites mēraparāti, ņemot vērā
dzīvojamo telpu labierīcības pakāpi.

Nr
p.k.

1
2
3
4

Labiekārtotības pakāpe

Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
vietējo kanalizāciju (vannas vai dušas, tualetes
ar ūdens novadu)
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
vietējo kanalizāciju (tualetes ar ūdens novadu,
bet bez vannām vai dušām)
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
vietējo kanalizāciju (bez vannām vai dušām,
tualetes ar ūdens novadu)
Ūdens patēriņa cena mājlopu novietnēs uz
vienu liellopu vai brīvkrāniem ārpus ēkām

Valkas novada domes priekšsēdētājs

Ūdens
patēriņa
normatīvs
LBN 222-15,
l/dn

Ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma
cena, EUR/cilv.mēn. bez
PVN

200

1.83

150

1.37

100

0.91

50

0.46

V.A.Krauklis

8.§
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenām Zvārtavas pagastā
___________________________________________________________
(V.Kaņepe)
Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai Zvārtavas pagastā ir nepieciešams noteikt šo
pakalpojumu cenu.
Iepriekš ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu maksa tika noteikta 2010.gada 25.februārī.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 13.maija lēmumu
(protokols Nr.6, 11.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkta, 21.panta
1.daļas 14.punkta c) apakšpunkta un 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zvārtavas pagastā ūdensapgādes pakalpojuma cenu iedzīvotājiem – 0.23 EUR/m3 bez
PVN saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt Zvārtavas pagastā ūdensapgādes pakalpojuma cenu pašvaldības institūcijām,
uzņēmumiem, komercsabiedrībām un citām juridiskām personām – 0.23 EUR/m3 bez PVN.
3. Apstiprināt ūdensapgādes pakalpojumu cenas Zvārtavas pagastā vienam cilvēkam mēnesī, ja
skaitītāji nav uzstādīti ne dzīvojamās mājas ievadā, ne atsevišķajos īpašumos, saskaņā ar
2.pielikumu.
4. Uzdot Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājam brīdināt dzīvokļu īpašniekus un īrniekus, dzīvojamo
māju īpašniekus un komercstruktūru vadītājus par ūdensapgādes pakalpojumu cenu izmaiņām.
5. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē Valkas novada domes 2010.gada 25.februāra sēdes
lēmuma (protokols Nr.3, 16.§) “Par Valkas novada Zvārtavas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu
izcenojumu apstiprināšanu” 1.1.1.; 1.1.5. punkts.
7. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs.

8. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
9. Lēmuma 1.-3. punkts stājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā juridiskām personām.
10. Lēmuma 1.-3. punkts stājas spēkā 2016.gada 1.septembrī fiziskām personām.
1.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 26.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.6, 8.§)

Ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa aprēķins Zvārtavas pagastā (EUR)
Posteņi
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.3.8.
2.3.9.
2.3.10.
2.3.11.
2.3.12.
2.3.13.
2.3.14.
2.3.15.
2.3.16.
2.3.17.
2.3.18.
2.3.19.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo
ieguldījumu vērtības norakstījums
Pamatlīdzekļu nolietojums
t.sk. ēkas, būves
iekārtas, mehānismi
pārējie
Nemateriālo ieguldījumu vērtības
norakstījums
Ekspluatācijas izmaksas EUR
Personāla izmaksas
Darba samaksa
Sociālās apdrošināšanas izmaksas
Remontu izmaksas
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
Iepirktā ūdens izmaksas, ja pakalpojumu
nodrošināšanai Komersants iepērk ūdeni no cita
komersanta tīkla
Attīrīšanai novadīto notekūdeņu izmaksas, ja
Komersants novada savāktos notekūdeņus cita
komersanta tīklā
Pārējās administrācijas izmaksas, kas nav
iekļautas citur
Materiālu izmaksas
Elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas,
gāzes izmaksas
Apsardzes izdevumi
Transporta uzturēšanas izdevumi
Komunālie pakalpojumi
Īre un noma
Sakaru izdevumi
Kancelejas preces
Personāla apmācības
Juridiskie pakalpojumi
Vides stāvokļa kontroles izdevumi
Dienesta komandējumi
Pārējie izdevumi
Citi būtiski izdevumi pa posteņiem
Ar pakalpojumu lietotāju apkalpošanu saistītie
izdevumi
Nodevas
Ūdens zudumu izmaksas
Nodokļi
Kredīta procentu maksājumi
Izmaksas kopā EUR
Ūdensvada tīklā padotā ūdens daudzums m3
Lietotājiem piegādātā ūdens daudzums m3
Savākto notekūdeņu daudzums m3

ūdens
ražošana

ūdens
piegāde

notekūdeņu
savākšana

notekūdeņu
attīrīšana

0,00

0,00

0,00

0,00

1278,99
493,87
399,60
94,27

54,87
54,87
44,40
10,47

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

785,12

0,00

0,00

0,00

x

x

x

x

x

x
88,00

x

x

x

1366,99
6311
x
x

54,87
x
6311
x

0,00
x
x
0

0,00
x
x

x

578,51

206,61

x

Kopējo attīrīto notekūdeņu daudzums m3

10.

x
Ūdens
ražošanas
tarifs

x
Ūdens
piegādes
tarifs

EUR/m3

0,21660
0,00869
Ūdensapgādes
pakalpojumu tarifs

EUR/m3

0,23

x
Notekūdeņu
savākšanas
tarifs

0
Notekūdeņu
attīrīšanas
tarifs *)

0,00000
0,00000
Kanalizācijas pakalpojumu
tarifs
0,00
Tarifs

EUR/m3

0,23

Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis
2.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 26.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.6, 8.§)

Ūdenssaimniecības pakalpojumu cenas Zvārtavas pagastā vienam iedzīvotājam mēnesī
savrupmājās un daudzdzīvokļu ēkās, kurās nav uzstādīti uzskaites mēraparāti,
ņemot vērā dzīvojamo telpu labierīcības pakāpi.

Nr
p.k.
1
3
4
5
6

Labiekārtotības pakāpe
Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu
ūdensapgādi, vietējo kanalizāciju (vannas vai
dušas, tualetes ar ūdens novadu)
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
vietējo kanalizāciju (vannas vai dušas,
tualetes ar ūdens novadu)
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
vietējo kanalizāciju (tualetes ar ūdens
novadu, bet bez vannām vai dušām)
Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi,
vietējo kanalizāciju (bez vannām vai dušām,
tualetes ar ūdens novadu)
Ūdens patēriņa cena mājlopu novietnēs uz
vienu liellopu vai brīvkrāniem ārpus ēkām

Valkas novada domes priekšsēdētājs

Ūdens patēriņa
normatīvs
LBN 222-15,
l/dn

Ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma
cena, EUR/cilv.mēn. bez
PVN

175

1.22

200

1.40

150

1.05

100

0.70

50

0.35

V.A.Krauklis

9.§
Par Valkas pagasta autobusa NEOPLAN N312K, KF-4974 (39 sēdvietas)
maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
_______________________________________________________________
(V.Kaņepe)
Lai sniegtu maksas transporta pakalpojumus ar Valkas novada domes Valkas pagasta pārvaldes
rīcībā esošo autobusu, nepieciešams noteikt maksas pakalpojuma izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 13.maija lēmumu
(protokols Nr.6, 12.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,

K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu par sniegtajiem transporta pakalpojumiem 9.61 EUR/h un 0.27 EUR/km bez
PVN*.
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas pagasta pārvaldes vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
*Gala cenu veido kopējo nobraukto km reizinājuma ar tarifu par 1km un kopējā autotransporta izmantošanas laika reizinājuma ar
tarifu par 1h summa

10.§
Par Vijciema pamatskolas izmantošanas nometņu dalībnieku vajadzībām
maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(V.Kaņepe)
Lai sniegtu telpu izmantošanas un ēdināšanas maksas pakalpojumus nometņu dalībnieku vajadzībām
Valkas novada domes Vijciema pamatskolā, nepieciešams noteikt maksas pakalpojumu izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 13.maija lēmumu
(protokols Nr.6, 13.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un g)
apakšpunktiem, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis,
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu par telpu izmantošanas pakalpojumiem nometņu dalībnieku vajadzībām līdz 30
dalībniekiem EUR 44.51 par diennakti bez PVN.
2. Apstiprināt maksu par telpu izmantošanas pakalpojumiem nometņu dalībnieku vajadzībām virs 30
dalībniekiem EUR 68.32 par diennakti bez PVN.
3. Apstiprināt maksu par ēdināšanas pakalpojumiem nometņu dalībniekiem EUR 1.07 vienam cilvēkam
dienā bez PVN.*
4. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
5. Par lēmuma izpildi atbild Vijciema pamatskolas direktors.
6. Lēmuma izpildi kontrolē Vijciema pagasta pārvaldes vadītājs.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
*Ēdināšanas pakalpojumu izmaksās nav iekļautas produktu izmaksas! (kopējās vienas dienas viena nometnes dalībnieka
ēdināšanas izmaksas veidojas kā summa: EUR 1.07 bez PVN + produktu izmaksas dalītas ar dalībnieku skaitu)

11.§
Par Kārķu pagasta zāliena pļaušanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(V.Kaņepe)
Zāliena pļaušanas pakalpojuma nodrošināšanai Kārķu pagastā, nepieciešams noteikt maksas
pakalpojuma izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 13.maija lēmumu
(protokols Nr.6, 14.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, S.Kuncevičs,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu par sniegtajiem zāliena pļaušanas pakalpojumiem 94.64 EUR/ha bez PVN.
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.

3. Par lēmuma izpildi atbild Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
12.§
Par Vijciema pamatskolas salidojuma dalības maksas apstiprināšanu
______________________________________________________________
(R.Rastaks, A.Sjademe)
2016.gada 2.maijā ir saņemts Vijciema pamatskolas direktores Aīdas Vītolas iesniegums ar lūgumu
apstiprināt Vijciema pamatskolas salidojuma dalības maksu EUR 5,00 apmērā. Salidojums notiks
2016.gada 18.jūnijā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 13.maija lēmumu
(protokols Nr.6, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g)
apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, S.Kuncevičs,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt dalības maksu EUR 5 (pieci euro) par piedalīšanos Vijciema pamatskolas salidojumā
2016.gada 18.jūnijā.
2. Par lēmuma izpildi atbild Vijciema pamatskolas direktors un Valkas novada domes Grāmatvedības un
finanšu nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
13.§
Par finansiālu atbalstu Valkas pilsētas folkloras deju kopai “Sudmaliņas”
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Valkas novada dome 2016.gada 5.maijā ir saņēmusi iesniegumu no Valkas pilsētas folkloras deju
kopas “Sudmaliņas” vadītājas Skaidras Smelteres, kurā lūdz finansiāli atbalstīt deju kopas braucienu uz
folkloras festivālu Čehijā, Prāgā no 2016.gada 27.jūlija līdz 2.augustam.
Kopējie izdevumi: ceļa izdevumi EUR 1700,00, viesnīca EUR 1800,00, kopā EUR 3500,00.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada
9.maija lēmumu (protokols Nr.4., 3.§), Finanšu komitejas 2016.gada 13.maija lēmumu (protokols Nr.6,
1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas pilsētas folkloras deju kopai “Sudmaliņas” finanšu līdzekļus EUR 400,00 (četri simti
euro) ceļa izdevumu segšanai, braucienam uz folkloras festivālu Čehijā, Prāgā no 2016.gada 27.jūlija
līdz 2.augustam. Apmaksāt komandējuma izdevumus deju kopas “Sudmaliņas” vadītājai Skaidrai
Smelterei.
2. Lēmuma 1.punktā minētos finanšu līdzekļus apmaksāt no Valkas pilsētas Kultūras nama budžeta.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
14.§
Par finansējuma piešķiršanu dzejnieces Velgas Kriles piemiņas pasākuma rīkošanai
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas vadītājas Ineses
Avotiņas, kurā lūdz finansiālu atbalstu EUR 281,45, dzejnieces Velgas Kriles piemiņas pasākuma
rīkošanai 2016.gada 9.jūlijā, Valkas pagasta “Strautiņos”.

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada
9.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.4., 4.§), Finanšu komitejas 2016.gada 13.maija lēmumu (protokols
Nr.6, 3.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt finanšu līdzekļus EUR 281,45 (divi simti astoņdesmit viens euro un 45 centi) Valkas pagasta
Lugažu bibliotēkai, dzejnieces Velgas Kriles piemiņas pasākuma rīkošanai 2016.gada 9.jūlijā, Valkas
pagasta “Strautiņos”.
2. Lēmuma 1.punktā minētos finanšu līdzekļus apmaksāt no kultūras budžeta.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

15.§
Par interešu izglītības organizēšanu Valkas novadā
__________________________________________________
(R.Rastaks)
Valkas novada dome ir saņēmusi Izglītības un kultūras daļas vadītāja Aivara Ikšeļa iesniegumu, kurā
lūdz izskatīt Valkas novada bērnu un jauniešu interešu izglītības organizēšanu ar š.g. 1.septembri.
Valkas novadā bērnu un jauniešu interešu izglītība tiek nodrošināta izglītības iestādēs un kultūras
iestādēs. Interešu izglītības iegūšanu reglamentē Izglītības likums, Dziesmu un deju svētku likums.
Interešu izglītības finansēšanas kārtību nosaka MK noteikumi.
Saskaņā ar vidējās termiņa politikas plānošanas dokumentu, kas apstiprināts 29.07.2014.,
Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014-2020 un Radošā Latvija, kultūras centriem nav jānodrošina bērnu
un jauniešu interešu izglītība. 2016.gadā pašvaldības budžetā paredzēts bērnu un jauniešu
amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba apmaksai 1.07 darba slodzes un 0.33 slodzes kā papilddarba
apmaksas tautas namu vadītājām.
Izglītības iestādēs interešu izglītība tiek finansēta no valsts mērķdotācijas un pašvaldības līdzekļiem.
2016.gadā skolām pašvaldības budžetā paredzēts 2.905 slodzes interešu izglītības pedagogu darba
samaksai.
Valkas novada bērnu un jauniešu centrs “Mice” nodrošina novadā interešu izglītību, izmantojot valsts
mērķdotācijas un pašvaldības finanšu līdzekļus. Novadā tiek nodrošināta interešu izglītības programmu
licencēšana un atbilstoša finansējuma piešķiršana programmu realizēšanai.
Lai nodrošinātu vienotu pieeju un efektīvāku finanšu līdzekļu izmantošanu, nepieciešams visu bērnu
un jauniešu interešu izglītību, tajā skaitā arī amatiermākslas kolektīvu darbību koncentrēt vienas iestādes
pakļautībā. Kolektīvu faktiskā darbošanās vieta netiks mainīta. Kolektīvu vadītājiem mainīsies darba
devējs.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada 9.maija
sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 1.§), Finanšu komitejas 2016.gada 13.maija lēmumu (protokols Nr.6,
15.§)
un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2016.gada 1.septembri veikt Valkas novada vispārizglītojošo skolu un kultūras centru bērnu un
jauniešu interešu izglītības kolektīvu pāreju uz Valkas novada bērnu un jauniešu centru “Mice”.
2. Skolu direktoriem un personāldaļai nodrošināt kolektīvu vadītāju darba attiecību pāreju.
3. Sagatavot izmaiņas amata vietu darba samaksas sarakstos.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

16.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmuma
„Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols
Nr.1, 1.§) 20.,21.,27.,32.,35.,40.,41.,54.,58.,65.pielikumā
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Sakarā ar bērnu un jauniešu interešu izglītības, tajā skaitā amatiermākslas kolektīvu pāreju uz Valkas
novada Bērnu un jauniešu centru Mice ar šā gada 1.septembri, nepieciešams veikt grozījumus amata
vietu un darba samaksas sarakstos, pārceļot atbilstošos amatus un finansējumu uz Mices amatu vietu
sarakstu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada
9.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 2.§), Finanšu komitejas 2016.gada 13.maija lēmumu (protokols
Nr.6, 16.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumā „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) šādus grozījumus:
1.1. Apstiprināt 20.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).
1.2. Apstiprināt 21.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).
1.3. Apstiprināt 27.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums).
1.4. Apstiprināt 32.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums).
1.5. Apstiprināt 35.pielikumu jaunā redakcijā (5.pielikums).
1.6. Apstiprināt 40.pielikumu jaunā redakcijā (6.pielikums).
1.7. Apstiprināt 41.pielikumu jaunā redakcijā (7.pielikums).
1.8. Apstiprināt 54.pielikumu jaunā redakcijā (8.pielikums).
1.9. Apstiprināt 58.pielikumu jaunā redakcijā (9.pielikums).
1.10. Apstiprināt 65.pielikumu jaunā redakcijā (10.pielikums).
2. Uzdot iestāžu vadītājiem veikt grozījumus darba līgumos atbilstoši amatu sarakstam.
3. Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot grozījumus iestāžu budžetos.
4. Par lēmuma izpildi atbild iestādes vadītāji un Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.septembrī.
1.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 26.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.6,16.§)
20.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

Valkas pamatskolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

1

Amats

Sociālais pedagogs

Amata
vietu
skaits

Algas likme
EUR mēnesī/ stundas
tarifa likme (EUR/h)

1

Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas
noteikumiem Nr.836

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī/
stundas tarifa
likme (EUR/h)
Zemākā mēnešalga
+ piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK Pedagogu
darba samaksas
noteikumiem
Nr.836

Piemaksa par
papildus darbu

1,5

Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas
noteikumiem Nr.836

Zemākā mēnešalga
+ piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK Pedagogu
darba samaksas
noteikumiem
Nr.836

370.00

370.00

2

Pedagoga palīgs

3

Apkopējs

8

4

Apsargs

3

2.2024EUR/h

449.00

2.2024EUR/h

5

Ārsta palīgs

1

6

Dienas dežurants

1

7

Garderobists

1

8

Koriģējošās
vingrošanas
pedagogs

0,22

430.00

430.00

9

Laborants

0,5

370.00

370.00

10

Laborants datorklasē

0,5

370.00

370.00

11

Saimniecības
pārzinis

1

541.00

484.10

12

Sekretārs

1

457.00

410.00

13

Sētnieks

1

370.00

370.00

14

Strādnieks

1

370.00

370.00

370.00
370.00

402.24

92.40
piemaksa par
papildus darbu 0.22
slodze no 420 euro

370.00
370.00

2.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 26.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.6,16.§)
21.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

Valkas ģimnāzijas un dienesta viesnīcas tehnisko darbinieku
amata vietu un darba samaksa saraksts

Nr.
p.k.

1

Amats

Pedagoga palīgs

Amata
vietu
skaits

Algas likme
EUR mēnesī/ stundas
tarifa likme (EUR/h)

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī/ stundas
tarifa likme (EUR/h)

1

Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas
noteikumiem Nr.836

Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK
Pedagogu darba
samaksas noteikumiem
Nr.836+10

Piemaks
a par
papildus
pienāku
mu
veikšanu

2

Apkopējs

4,5

370.00

370.00

3

Apsargs

3

2.2024EUR/h

2.2024EUR/h

4

Datoru tehniķis

0,5

457.00

410.00

5

Galdnieks

1

370.00

370.00

6

Garderobists

1

370.00

370.00

7

Komandants –
apkopējs

1

390.00

390.00

8

Laborants

1

370.00

370.00

9

Medmāsa

1

455.00

455.00

10

Projektu vadītāja
asistents

1

460.00

460.00

11

Saimniecības pārzinis

1

541.00

484.10

12

Sekretārs

1

457.00

410.00

13

Sētnieks – dārznieks

1

370.00

370.00

14

Strādnieks – elektriķis

0,5

370.00

370.00

15

Nakts dežurants

2

2.2024EUR/h

2.2024EUR/h

16

Komandants

1

380.00

380.00

17

Audzinātājs

1

500.00

500.00

94.34

3.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 26.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.6, 16.§)
27.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

Bērnu – jauniešu centra „Mice”
darbinieku amatu vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme
EUR mēnesī/
stundas tarifa
likme (EUR/h)

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī/
stundas tarifa
likme (EUR/h)

1

Izglītības speciālists

1

543.00

543.00

3

Sekretārs

1

390.00

390.00

4

Apkopējs

1,4

370.00

370.00

5

Remontstrādnieks

0,7

390.00

390.00

6

Pirmsskolas izglītības
skolotāja palīgs

0,8

395.00

395.00

7

Interešu izglītības skolotājs

0,5

433.00

433.00

8

Interešu izglītības skolotājs

1+
2,905+
0,416
4,321

9

Pirmsskolas izglītības
skolotājs

0,52

Zemākā mēnešalga
+ piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem Nr.836
Zemākā mēnešalga
+ piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem Nr.836

Zemākā mēnešalga
+ piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem Nr.836
Zemākā mēnešalga
+ piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem Nr.836

10

Pulciņa vadītājs

0,44

460

460

4.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 26.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.6, 16.§)
32.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

Ērģemes pamatskolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Algas likme
EUR mēnesī/ stundas
tarifa likme (EUR/h)

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī/ stundas
tarifa likme (EUR/h)

Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK
Pedagogu darba
samaksas noteikumiem
Nr.836
Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK
Pedagogu darba
samaksas noteikumiem
Nr.836

Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK
Pedagogu darba
samaksas noteikumiem
Nr.836+50
Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK
Pedagogu darba
samaksas noteikumiem
Nr.836+50

370.00

370.00

2.2024EUR/h

2.2024EUR/h

0.5

390.00

390.00

Amata
vietu
skaits

1.

Pirmsskolas izglītības
metodiķis

0,25

2.

Pirmsskolas izglītības
skolotājs

5

3.

Apkopējs

2

4

Asistents personām ar
invaliditāti

1

5.

Datortīklu administrators

6.

Lietvedis

1

390.00

390.00

7.

Pavāra palīgs

1

370.00

370.00

8

Pavārs

1

425.00

423.59

2

410.00

410.00

1

410.00

410.00

9.
10.

Pirmsskolas izglītības
skolotāja palīgs
Pirmsskolas izglītības
skolotāja palīgs

Piemaksa
par
papildus
darbu
(EUR)

30

11.

Skolotāja palīgs

1

410.00

410.00

12.

Sētnieks

1

370.00

370.00

5.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 26.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.6, 16.§)
35.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

Turnas tautas nama darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme
EUR mēnesī/
stundas
tarifa likme
(EUR/h)

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī/
stundas tarifa
likme (EUR/h)

Piemaksa par papildus
pienākumu veikšanu
180.70 EUR
t.sk. Amatierteātra
režisore 79.50 EUR, Deju
kolektīvs “Turnat” 50.60
EUR, deju kolektīvs
“Dejotprieks” 50.60 EUR

1.

Vadītājs

1

572.00

511.44

2.

Apkopējs– sētnieks

1

370.00

370.00

3.

Apkures krāšņu kurinātājs

1

2.2024EUR/
h

2.2024EUR/h

4.

Skaņu operators

1

2.907 EUR/h

2.907 EUR/h

5.

Biļešu kasieris

0.1

370.00

370.00

6.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 26.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.6, 16.§)
40.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

Kārķu tautas nama
darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

1.

Amats

Vadītājs

Amata
vietu
skaits

1

Algas likme
EUR mēnesī/
stundas
tarifa likme
(EUR/h)

572.00

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī/
stundas tarifa
likme (EUR/h)

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu

511.44

135.40 EUR,
t.sk amatierteātris
84.80 EUR,
Senioru deju kopa
50.60 EUR

2.

Apkopējs

1

370.00

370.00

3.

Gaismu un skaņu
operators

0.2

2.907EUR/h

2.907 EUR/h

4.

Biļešu kasieris

0.1

370.00

370.00

7.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 26.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.6, 16.§)
41.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

Kārķu pamatskolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme
EUR mēnesī/
stundas tarifa
likme (EUR/h)

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī/
stundas tarifa
likme (EUR/h)

1

Apkopējs skolas ēkā

1

378.00

378.00

2

Saimniecības pārzinis

1

437.00

437.00

3

Kurinātājs

1,5

370.00

370.00

4

Sētnieks

1

370.00

370.00

5

Komandants - apkopējs

1

459.00

459.00

6

Lietvedis

1

390.00

390.00

7

Pavārs

1

380.00

380.00

8

Pavāra palīgs

1

370.00

370.00
Zemākā mēnešalga
+ piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836+50

9

Pirmsskolas skolotājs

1.63

Zemākā mēnešalga
+ piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem Nr.836

10

Sporta zāles dežurants

0.3

370.00

370.00

11

Pirmsskolas izglītības
skolotāja palīgs

1

410.00

410.00

8.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 26.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.6, 16.§)
54.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

Vijciema pamatskolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas
noteikumiem Nr.836
Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas
noteikumiem Nr.836

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī/ stundas
tarifa likme (EUR/h)
Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas
noteikumiem Nr.836 + 50
Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas
noteikumiem Nr.836+50

2,4

370.00

370.00

0.6

390.00

390.00

1

2,54 EUR/h

2.54 EUR/h

2

410.00

410.00

1

370.00

370.00

Amata
vietu
skaits

Amats

1.

Pirmsskolas izglītības
skolotājs (2-4 g.vec.)

1.12

2.

Pirmsskolas izglītības
mūzikas skolotājs

0,4

3.

Apkopēji

4.

Lietvedis

5.
6.
7

Pamatskolas ēdnīcas
pavārs
Pirmsskolas izglītības
skolotāja palīgs
Virtuves strādnieks

Algas likme
(EUR mēnesī/ stundas
tarifa likme (EUR/h)

9.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 26.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.6, 16.§)
58.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

Ozolu pamatskolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī/ stundas
tarifa likme (EUR/h)
Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas
noteikumiem Nr.836 + 50
EUR

Amata
vietu
skaits

Algas likme
EUR mēnesī/ stundas
tarifa likme (EUR/h)

1.

Pirmskolas skolotājs,
skolotāja palīgs

0,88

Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes
pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas
noteikumiem Nr.836

2.

Apkopējs

1,5

370.00

370.00

3.

Lietvedis

0,5

390.00

390.00

Nr.
p.k.

Amats

4.

Pavārs

1

390.00

390.00

5.

Saimnieks-kurinātājs

1

405.00

405.00

6.

Sētnieks

0,5

370.00

370.00

7.

Virtuves strādnieks

0,5

370.00

370.00

10.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 26.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.6, 16.§)
65.pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 1.§)

Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
pk.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme
(EUR
mēnesī)

1.

Kora diriģents

0.7

530

2.

Kora koncertmeistars

0.8

530

3.

Koncertmeistars

0.36

530

4.

Deju kolektīva vadītājs

0.88

530

5.

Folkloras ansambļa vadītājs

0.56

530

6.

Amatierteātra režisors

0.81

530

7.

Tautas lietišķās mākslas kopas vadītājs

0.66

530

8.

Vokālā ansambļa vadītājs

1.21

530

9.

Deju kolektīva vadītājs

1.19

460

10.

Multimediju studijas vadītājs

0.45

460

11.

Mūsdienu muzikālās darbnīcas vadītājs

0.97

460

12.

Teātra pulciņa vadītājs

0.11

460

13.

Koncertmeistars

0.10

460

Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

INFORMĀCIJAI!

Kopsavilkums par slodzēm, kuras pāriet uz Mice
Interešu izglītības amata vienības uz 2016.gada 1.septembri
Interešu izglītības skolotāja likmes (uz 21)
stundas
slodze likme
darba samaksa
8,4
Ērģemes psk.
8
0,4
420
168,00
14,7
Kārķu psk.
14
0,7
420
294,00
Ozolu psk.
4 5,985 0,285
420
119,70
2,52
Vijciema psk.
2
0,12
420
50,40
8,4
Valkas psk.
8
0,4
420
168,00
21
Valkas ģimnāzija
21
1
430
430,00
57 61,01
Pulciņu vadītāju likmes (uz 40)
4,4
Turnas TN
0,11
4,4
Kārķu TN
0,11
4,4
Kārķu TN
0,11
4,4
Valkas KN
0,11
4,8
5,6
4
32

Valkas KN
Valkas KN
Valkas KN

0,44
0,12
0,14
0,1
0,36
0,8

kopā
Pāreja uz pedagogu samaksu
3,192 0,152
Valkas KN
3,234 0,154
Valkas KN
2,31
Valkas KN
0,11

460
460
460
460
530
460
460

420
420
420

3,321
0,44

50,60
50,60
50,60
50,60
202,40
63,60
64,40
46,00
174,00
376,40
63,84
64,68
46,20

bērnu teātris
bērnu teātris
jauniešu deju gr.
cirks

piemaksa
piemaksa
piemaksa

aušana
bērnu dejas
bērnu dejas

pedagogs
pedagogs
pedagogs

aušana
bērnu dejas
bērnu dejas

174,72

0,416
Uz MICE
interešu ped.
pulciņa vad.

1230,10

2,905

420
460

17.§
Par Valkas novada domes kustamās mantas pārdošanu par brīvu cenu
________________________________________________________________
(L.Čukure)
Pamatojoties uz 2016.gada 31.marta Valkas novada domes lēmumu „Par izsoles rīkošanu Valkas
novada domes kustamai mantai” (protokols Nr.3, 31.§), Kustamās mantas izsoles komisija 2016.gada
5.maijā rīkoja pašvaldībai piederošās kustamās mantas izsoli. Izsole tika organizēta pa daļām, kopā
izsolot astoņus transportlīdzekļus:
- Automašīnu – kravas furgonu Opel Combo, valsts reģistrācijas numurs DF 5740, atlikusī bilances
vērtība EUR 153,79 (viens simts piecdesmit trīs euro 79 centi), nosakot sākuma cenu EUR
350,00 (trīs simti piecdesmit euro) ieskaitot PVN.
- Vieglo automašīnu – Volvo 940 valsts reģistrācijas numurs JG 6679 ir domes uzskaitē, atlikusī
bilances vērtība EUR 0,00 (nulle euro), nosakot sākuma cenu EUR 550,00 (pieci simti piecdesmit
euro) ieskaitot PVN.
- Vieglo automašīnu – Mazda 323, valsts reģistrācijas numurs ED 5247 ir domes uzskaitē, atlikusī
bilances vērtība EUR 0,00 (nulle euro), nosakot sākuma cenu EUR 620,00 (seši simti divdesmit
euro) ieskaitot PVN.

-

Vieglo automašīnu – Citroen Berlingo, valsts reģistrācijas numurs EJ 7705 ir domes, atlikusī
bilances vērtība EUR 0,00 (nulle euro), nosakot sākuma cenu EUR 750,00 (septiņi simti
piecdesmit euro) ieskaitot PVN.
- Traktoru T-40, valsts reģistrācijas numurs T2479LF ir domes uzskaitē, atlikusī bilances vērtība
EUR 0,00 (nulle euro), nosakot sākuma cenu EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro)
ieskaitot PVN.
- Traktoru T-150K ar buldozera iekārtu, valsts reģistrācijas numurs T3047LB ir domes uzskaitē,
atlikusī bilances vērtība EUR 0,00 (nulle euro), nosakot sākuma cenu EUR 3500,00 (trīs tūkstoši
pieci simti euro) ieskaitot PVN.
- Traktoru MTZ82UK, valsts reģistrācijas numurs T9759LC ir domes uzskaitē, atlikusī bilances
vērtība EUR 0,00 (nulle euro), nosakot sākuma cenu EUR 4500,00 (četri tūkstoši pieci simti euro)
ieskaitot PVN.
- Pasažieru autobusu 49 sēdvietas VOLVO B10B, valsts reģistrācijas numurs HE 5315, atlikusī
bilances vērtība EUR 0,00 (nulle euro), nosakot sākuma cenu EUR 4500,00 (četri tūkstoši pieci
simti euro) ieskaitot PVN.
Izsolei – uz izsoles objekta 7.daļu, bija reģistrējies viens dalībnieks (SIA „Vidusceļš”, reģ.
Nr.53903002461, juridiskā adrese: Valkas novads, Ērģemes pagasts, Ērģeme, "Kalnrozes"), kurš nosolīja
traktoru MTZ82UK, valsts reģistrācijas numurs T9759LC. Nosolītā cena - EUR 4550,00 (četri tūkstoši
pieci simti piecdesmit euro) ieskaitot PVN iemaksāta Valkas novada domes kontā izsoles noteikumos
noteiktajā termiņā. Uz pārējām izsoles objekta daļām līdz noteiktajam termiņam dalībai izsolē nebija
reģistrējies neviens dalībnieks, neskatoties uz to, ka sludinājumi par izsoli savlaicīgi tika publicēti
laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”, “Ziemeļlatvija” un „Valkas Novada Vēstis”, kā arī mājas lapā
www.valka.lv.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta 4.daļu, ja kustamās mantas
pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu, var ierosināt citu šajā likumā
paredzēto atsavināšanas veidu (pārdodot par brīvu cenu, apmainot pret citu mantu, ieguldot
kapitālsabiedrības pamatkapitālā, nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu, nododot bez atlīdzības). Tā
kā septiņu pārējo transportlīdzekļu izsole ir bijusi nesekmīga, ir nepieciešams pieņemt lēmumu par to
atsavināšanas tālāko kārtību.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Kustamās mantas izsoles komisijas 2016.gada 5.maijā
organizētās kustamās mantas izsoles rezultātus, Finanšu komitejas 2016.gada 13.maija lēmumu
(protokols Nr.6, 17.§) un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas
2.punkta, 7.panta, 9.panta 3.daļas, 32.panta 4.daļas un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
19.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, S.Kuncevičs,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pārdot par brīvu cenu kustamo mantu:
- Automašīnu – kravas furgonu Opel Combo (valsts reģistrācijas numurs DF 5740 ir domes
uzskaitē, atlikusī bilances vērtība EUR 153,79 (viens simts piecdesmit trīs euro 79 centi), nosakot
sākuma cenu EUR 280,00 (divi simti astoņdesmit euro) ieskaitot PVN.
- Vieglo automašīnu – Volvo 940 valsts reģistrācijas numurs JG 6679 ir domes uzskaitē, atlikusī
bilances vērtība EUR 0,00 (nulle euro), nosakot sākuma cenu EUR 440,00 (četri simti četrdesmit
euro) ieskaitot PVN.
- Vieglo automašīnu – Mazda 323, valsts reģistrācijas numurs ED 5247 ir domes uzskaitē, atlikusī
bilances vērtība EUR 0,00 (nulle euro), nosakot sākuma cenu EUR 496,00 (četri simti
deviņdesmit seši euro) ieskaitot PVN.
- Vieglo automašīnu – Citroen Berlingo, valsts reģistrācijas numurs EJ 7705 ir domes uzskaitē,
atlikusī bilances vērtība EUR 0,00 (nulle euro), nosakot sākuma cenu EUR 600,00 (seši simti
euro) ieskaitot PVN.
- Traktoru T-40, valsts reģistrācijas numurs T2479LF ir domes uzskaitē, atlikusī bilances vērtība
EUR 0,00 (nulle euro), nosakot sākuma cenu EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro)
ieskaitot PVN.
- Traktoru T-150K ar buldozera iekārtu, valsts reģistrācijas numurs T3047LB ir domes uzskaitē,
atlikusī bilances vērtība EUR 0,00 (nulle euro), nosakot sākuma cenu EUR 2800,00 (divi tūkstoši
astoņi simti euro) ieskaitot PVN.
- Pasažieru autobusu 49 sēdvietas VOLVO B10B, valsts reģistrācijas numurs HE 5315 ir domes
uzskaitē, atlikusī bilances vērtība EUR 0,00 (nulle euro), nosakot sākuma cenu EUR 3600,00 (trīs
tūkstoši seši simti euro) ieskaitot PVN.

2. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram organizēt kustamās mantas pārdošanu saskaņā ar
Valkas novada domes 2015.gada 28.maija noteikumos Nr.2. „Par Valkas novada domes un tās
iestāžu kustamās mantas atsavināšanu – pārdodot par brīvu cenu” noteikto kārtību.
3. Sludinājumus par kustamās mantas pārdošanu publicēt interneta mājas lapās www.ss.lv,
www.valka.lv, kā arī laikrakstos “Ziemeļlatvija” un „Valkas Novada Vēstis”.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
18.§
Par kapitāla daļu pārdošanu
________________________________________
(V.Zariņš, A.Sjademe, V.A.Krauklis, U.Ozoliņa)
Valkas novada dome ir saņēmusi SIA “Enefit Power & Heat Valka” kapitāla daļu turētāja Eesti
Energia AS 2016.gada 11.maija vēstuli “Par SIA Enefit Power & Heat Valka kapitāla daļu atsavināšanu”,
kurā lūgts izskatīt jautājumu par SIA Enefit Power & Heat Valka 10 % kapitāla daļu atsavināšanu.
Sazinoties ar Eesti Energia AS valdi tika noskaidrots, ka Eesti Energia AS veic savu uzņēmumu
reorganizāciju, tādēļ ir ieinteresēta iegūt uzņēmumos ar savu dalību visas kapitāla daļas.
2016.gada 13.maijā šis jautājums tika izskatīts Finanšu komitejā, kura lēma ierosināt uzsākt kapitāla
daļu pārdošanu.
Valkas novada domei nav izšķirošas ietekmes kapitālsabiedrībā, tādēļ tā nevar ietekmēt SIA
“Enefit Power & Heat Valka” dalībnieku lēmumus. Ņemot vērā, ka uzņēmuma kapitāla daļu turētājs ir
Igaunijas Republikas juridiskā persona, kopīgu dalībnieku lēmumu pieņemšana ir smagnēja un lēna,
Valkas novada domes priekšlikumi vienmēr tiek izskatīti ilgā laika periodā. Valkas novada dome nav arī
līdz šim saņēmusi nekāda veida dividendes.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Finanšu komitejas 2016.gada
13.maija lēmumu (protokols Nr.6,19.§) un vadoties no likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 138.panta 1.daļas un 140.panta 1.daļas 3.punkta likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, M.Kreilis, S.Kuncevičs,
V.Zariņš), PRET – 2 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis), ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Konceptuāli atbalstīt Valkas novada domei piederošo Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Enefit
Power & Heat Valka”, reģ.Nr. 44103024234, adrese: Rūjienas iela 5, Valka, Valkas novads, LV4701, kapitāla daļu pārdošanu.
2. Veikt Valkas novada domei piederošo kapitāla daļu novērtēšanu normatīvajos aktos paredzētajā
kārtībā.
3. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un
sociālā darba jautājumos.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
19.§
Par zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā „Kaktiņi” atsavināšanas uzsākšanu
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, personas kods ***, dzīvo ***, Valga, Igaunija, 2016.gada 20.aprīlī iesniegto iesniegumu ar
lūgumu izskatīt jautājumu par zemes gabala “Kaktiņi”, kadastra apzīmējums 9488 004 0063
atsavināšanu, tika konstatēts:
Pēc ziņām no Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas, zemes
reformas gaitā, zemes gabals Valkas pagastā „Kaktiņi”, kadastra apzīmējums 9488 004 0063, platība
0.6ha, ir bijis piešķirts lietošanā ***. Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9488 004 0063 ir apbūvēts.
Uz zemes gabala Valkas pagastā “Kaktiņi” esošo ēku īpašnieki kopš 2012.gada ir mainījušies
vairākkārtīgi.
Saskaņā ar ierakstu Valkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0046 2234, ēku īpašuma ar
kadastra numuru 9488 504 0063, “Kaktiņi”, Valkas pagasts, īpašnieks ir ***, dzimis ***, pamatojoties uz
2016.gada 7.aprīļa Pirkuma līgumu.
2016.gada 10.maijā starp Valkas novada domi un ***, noslēgts zemes nomas līgums Nr. 1417/16/123, par zemes gabala “Kaktiņi”, kadastra apzīmējums 9488 004 0063, nomu.

Likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta 5.daļa nosaka, ka „zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda
zemesgrāmatā ierakstāma:1) apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai
daļai noslēdzami zemes nomas līgumi; 2) neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1.daļā
noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi.”
Ar Valkas novada domes 2011.gada 29.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.10.,15.§), ir nolemts
atzīt, ka citu starpā arī zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9488 004 0063 piekrīt pašvaldībai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 3.punktu,
pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas
īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 1.daļas 4.punktu, ja
nekustamo īpašumu iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par
brīvu cenu;
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.pantu, darījumus var veikt tikai ar
īpašumu, uz kuru ir nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, līdz ar to, pirmkārt, ir jāveic augstāk
minētā zemes gabala reģistrācija zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un tikai pēc tam ir veicamas
darbības, kas saistītas ar nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2016.gada 13.maija sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 1.§) un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu; 5.panta 4.daļu, 37.panta 1.daļas 4.punktu un
44.pantu; likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.panta 1.daļu, 28.panta 1.daļu; likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.
un 2.punktu; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta”; likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.pantu, kas
nosaka, ka ēkas, kas saskaņā ar likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma un
lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.pantu ir patstāvīgs nekustamais īpašums un
atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā patstāvīgs īpašuma tiesību
priekšmets; Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas noteikumi”
15.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa,
A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Kaktiņi”, kadastra apzīmējums 9488 004 0063, platība
0.6 ha, kas atrodas Valkas novada Valkas pagastā, atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā
īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto zemes gabalu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
3. Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt nekustamā
īpašuma novērtēšanu.
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
20.§
Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa nr.10,
Valkā, Raiņa iela 12A, nosacītās cenas apstiprināšanu
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļu un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika
konstatēts, ka:
1. Ar Valkas novada domes 2015.gada 29.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.14.,16.§) ir uzsākta
dzīvokļa Raiņa ielā 12A, dzīvoklis 10, Valkā, ar kopējo platību 40.1 m2 un tam piesaistītajām
410/17076 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma un dzīvojamai
mājai piesaistītā zemes gabala, atsavināšanas procedūra.
2. Spēkā esošais dzīvokļa Valkā, Raiņa ielā 12A, dzīvoklis 10, īres līgums starp *** un Valkas pilsētas
domi noslēgts 2001.gada 14.septembrī.

3.

*** atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punktam kā minētā
nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinātājs;
4. Tomēr, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta 4.daļas 1.punktu,
īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja īrnieks un
viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs
īpašuma īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu.
5. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļa norāda, ka lēmumā par nekustamā
īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā
īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi. Pamatojoties
uz minētā likuma 37.panta 1.daļas 4.punktu, gadījumā ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma
4.panta 4.daļā minētās personas publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, kas šajā
gadījumā ir vienāda ar nosacīto cenu.
6. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2.daļa nosaka, ka atsavināšanai
paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; 3.daļa nosaka, ka nekustamā
īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura
organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta 6.daļa nosaka, ka mantas
novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus, 7.daļa
nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka novērtēšanas komisija. Tā kā uz šī
lēmuma pieņemšanas brīdi komisija nav apstiprināta, Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas veic
dome.
7. Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu ir jāņem vērā:
7.1. likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”
3.panta pirmās daļas 2.punkts, kas cita starpā noteic, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu
līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā
citai personai par iespējami augstāku cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka valsts
un pašvaldību mantu aizliegts atsavināt par acīmredzami pazeminātu cenu;
7.2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, kas
nosaka, ka līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala
nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala
kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī;
7.3. 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu
mantas atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai
to iestāžu mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās
personas budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
8. Lai noteiktu atsavināmā objekta nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
8.1. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē”
2016.gada 14.aprīlī sagatavotā nekustamā īpašuma dzīvokļa Valkā, Raiņa iela 12A,
dzīvoklis 10, kadastra numurs 9401 900 1564, visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir: EUR
4000.00 (četri tūkstoši euro);
8.2. telpu grupu domājamo daļu, dzīvoklim ar kadastra numuru 9401 900 1564 kadastrālā vērtība
uz 01.01.2016. ir noteikta: EUR 3395.00 (trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit pieci euro).
Dzīvokļa īpašumam piesaistīto zemes gabala domājamās daļas kadastrālā vērtība ir – EUR
72.20
9. Ar atsavināmā objekta atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda EUR 193.27
(viens simts deviņdesmit trīs euro 27 centi) un sastāv no sekojošām izmaksām:
9.1. Dzīvokļa īpašuma tehniskā inventarizācijas un reģistrācija nekustamā īpašuma valsts
kadastra reģistra informācijas sistēmā: EUR 99.04, nepiemērojot PVN, 19.12.2015. Gala
Rēķins Nr.G-15-32801;
9.2. īpašuma reģistrācija zemesgrāmatā (kancelejas nodeva) : EUR 14.23;
9.3. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – – SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē”,
reģistrācijas Nr.44103009697, pakalpojums dzīvokļa īpašuma tirgus vērtības noteikšanā,
saskaņā ar 2016.gada 14.aprīlī sagatavoto Rēķinu Nr.3/16/090, ir EUR 80.00, tai skaitā
PVN.
Izvērtējot 9. un 10.punktos minēto informāciju, ņemot vērā 8.punktu, atsavināmā zemes gabala
nosacītā cena tiek noteikta EUR 4193.27 (četri tūkstoši viens simts deviņdesmit trīs euro 27 centi).
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2016.gada 13.maija sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 2.§) un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas, 37.panta
pirmās daļas ceturtā punkta un 44.panta septītās daļas; Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma, Pārejas noteikumu 12.punktu; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109

”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas 2.punkta un 7.panta pirmās daļas; likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis,
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas novadā dzīvokli Raiņa ielā 12A, dzīvoklis 10, Valkā,
ar kopējo platību 40.1 m2 un tam piesaistītajām 410/17076 domājamām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas kopīpašuma un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala, nosakot nekustamā
īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma - dzīvokļa, Valkā Raiņa iela 12A, dzīvokli 10, kadastra numurs 9401
900 1564, nosacīto cenu EUR 4193.27 (četri tūkstoši viens simts deviņdesmit trīs euro 27 centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir atsavināmā objekta pirmpirkuma
tiesības, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu un atkārtoti lūgt *** iesniegt notariāli apliecinātu
vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem (īrnieks vai viņa ģimenes locekļi) iegūs īpašumā īrēto
dzīvokļa īpašumu.
5. Pēc apliecinājuma saņemšanas uzdot Valkas novada domes juristei sagatavot nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu.
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
21.§
Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala
Valkā, “Celtnieks 10”, nosacītās cenas apstiprināšanu
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļu un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika
konstatēts, ka:
1. Ar Valkas novada domes 2014.gada 30.decmebra sēdes lēmumu (protokols Nr.17., 21.§) ir uzsākta
nekustamā īpašuma, zemes gabala Valkā, “Celtnieks 10” ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0512,
platība 0.06ha, atsavināšanas procedūra.
2. 2014.gada 12.novembrī starp Valkas novada domi un *** tika noslēgts zemes nomas līgums par
zemes gabala Valkā, “Celtnieks 10” nomu. Nomas līguma termiņš noteikts līdz 2024.gada
31.decembrim.
3. likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta 6.daļu ir noteikts, ka „zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības
vārda zemesgrāmatā ierakstāma: pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas tiesības saskaņā
ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 26.panta pirmo daļu.
4. pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu,
pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un
pašvaldību privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā
kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu,
ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
5. saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.daļas 4.punktu, ja nekustamo
īpašumu iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu;
6. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2.daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; 3.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura organizē
nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta 6.daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas
komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus, 7.daļa nosaka, ka nosacīto
cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka novērtēšanas komisija. Tā kā uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi
komisija nav apstiprināta, Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas veic dome.
7. Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu ir jāņem vērā:

7.1. likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta
pirmās daļas 2.punkts, kas cita starpā noteic, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un
mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par
iespējami augstāku cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka valsts un pašvaldību
mantu aizliegts atsavināt par acīmredzami pazeminātu cenu;
7.2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, kas nosaka,
ka līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst
būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai
zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī;
7.3. 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu
mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas
budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
8. Lai noteiktu atsavināmā objekta nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
8.1. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē” 2016.gada
14.aprīlī sagatavotā nekustamā īpašuma Valkā, “Celtnieks 10”, kadastra numurs 9401 008
0512, visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir: EUR 1200.00 (viens tūkstotis divi simti euro);
8.2. zemes gabala kadastra apzīmējumu 9401 008 0512 kadastrālā vērtība uz 01.01.2016. ir
noteikta: EUR 1139.00 (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit deviņi euro).
9. Ar atsavināmā objekta atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda EUR 400.27 (četri
simti euro 27 centi) un sastāv no sekojošām izmaksām:
9.1. Zemes gabala kadastrālā uzmērīšana - EUR 280.00 (divi simti astoņdesmit euro), saskaņā
ar 2015.gada 17.novembra Līgumu Nr. G-11-1/15, par zemes gabala kadastrālo
uzmērīšanu;
9.2. īpašuma reģistrācija zemesgrāmatā (kancelejas nodeva) : EUR 35.57, nepiemērojot PVN
9.3. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē”
reģistrācijas Nr.44103009697 pakalpojums zemes gabala tirgus vērtības noteikšanā,
saskaņā ar 2016.gada 14.aprīlī sagatavoto Rēķinu Nr.3/16/091, ir EUR 84.70, tai skaitā PVN
Izvērtējot 9. un 10.punktos minēto informāciju, ņemot vērā 8.punktu, atsavināmā zemes gabala
nosacītā cena tiek noteikta EUR 1600.27 (viens tūkstotis seši simti euro 27 centi).
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2016.gada 13.maija sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 3.§) un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas, 37.panta
pirmās daļas ceturtā punkta un 44.panta septītās daļas; Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma, Pārejas noteikumu 12.punktu; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109
”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas 2.punkta un 7.panta pirmās daļas; likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis,
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas novada Valkā, „Celtnieks 10”, kadastra numurs 9401
008 0512, kopējā platība 0.1139ha, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 008
0512, platība 0.1139ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Celtnieks 10”, kadastra numurs 9401 008 0512, kopējā platība
0.1139, nosacīto cenu EUR 1600.27 (viens tūkstotis seši simti euro, 27 centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir zemes gabala pirmpirkuma
tiesības, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
5. Pēc apliecinājuma saņemšanas uzdot Valkas novada domes juristei sagatavot nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu.
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.

22.§
Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – nekustamā īpašuma
Valkas pagastā, “Vecrāmji 2”, izsoles organizēšanu
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Atbilstoši Valkas novada domes 2016.gada 25.februāra sēdes lēmumam (protokols Nr.2.,16.§), Par
nekustamā īpašuma Valkas pagastā, “Vecrāmji 2”, atsavināšanas uzsākšanu”, tika veikta nekustamā
īpašuma Valkas pagastā “Vecrāmji 2”, tirgus vērtības noteikšana.
Atsavināšanas objekts: „Vecrāmji 2”, kadastra numurs 9488 013 0048, sastāv no zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 9488 013 0048, platība 0.1372 ha un uz zemes gabala esošas dzīvojamās mājas
ar kadastra apzīmējumu 9488 013 0048 001. Nekustamais īpašums 2005.gada 5.septembrī reģistrēts
Valkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0002 1534.
Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības
iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Iepriekš minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļu, pašvaldības
mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošanas izsolē.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2.daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; 3.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura organizē nekustamā
īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta 6.daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas komisija
novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus, 7.daļa nosaka, ka nosacīto cenu
atbilstoši mantas vērtībai nosaka novērtēšanas komisija. Tā kā uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi komisija
nav apstiprināta, Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas veic dome.
1. Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu ir jāņem vērā:
1.1. likuma „ Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums”
3.panta pirmās daļas 2.punkts cita starpā noteic, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem
un mantu lietderīgi, tas ir, manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai
par iespējami augstāku cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka valsts un pašvaldību
mantu aizliegts atsavināt par acīmredzami pazeminātu cenu;
1.2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punkts, kas nosaka, ka
līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst
būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes
kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī;
1.3. 2011.gada 1.februāra ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu
mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas
budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
2. Lai noteiktu zemes gabala nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
2.1. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē” 2016.gada
28.aprīlī sagatavoto nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Vecrāmji 2”, visvairāk iespējamo tirgus
vērtību: EUR 1 000.00 (viens tūkstotis euro);
2.2. saskaņā ar datiem no Valsts zemes dienesta, zemes gabala kadastrālā vērtība uz 2016.gada
1.janvāri ir EUR 513.00; ēku kadastrālā vērtība uz 01.01.2016. sastāda EUR 1353.0, kopā: EUR
1866.00.
3. Ar zemes gabala atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda EUR 291.74 (divi simti
deviņdesmit viens euro 74 centi) un sastāv no sekojošām izmaksām:
3.1. „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē”, pakalpojums Objekta tirgus vērtības noteikšanā, saskaņā
ar 2016.gada 28.aprīlī sagatavoto cenas piedāvājumu ir EUR 121.00 ar PVN.
3.2. Zemes gabala kadastrālā uzmērīšana veikta 2001.gada 25.jūnijā. saskaņā ar Arhīvu likumu,
bankas un grāmatvedības dokumentu glabāšanas termiņš ir 5 gadi. Tas nozīmē, ka uz šodienu
nav iespējams konstatēt patiesos 2001. gadā veiktos izdevumus par zemes gabala „Vecrāmji 2”
robežu kadastrālo uzmērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā, tādēļ, ņemot vērā šodienas
izcenojumus, izdevumi par zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā
kopumā sastāda – EUR 170.74 (viens simts septiņdesmit euro 74 centi).
Izvērtējot minēto informāciju un ņemot vērā deputātu ieteikumus, atsavināmā zemes gabala nosacītā
cena tiek noteikta EUR 2157.00 (divi tūkstoši viens simts piecdesmit septiņi euro).
Pamatojoties uz Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2016.gada 13.maija
sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 4.§) un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas

likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas; 10.panta, 13.panta, likuma
“Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta pirmās daļas
2.punkta un 7.panta pirmās daļas; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
Valkas pagastā, “Vecrāmji 2”, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu: 9488 013 0048,
platība 0.1372 ha, un uz zemes gabala atrodas esošas dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
9488 013 0048 001.
2. Noteikt izsolē atsavināmam Valkas novada domes nekustamam īpašumam Valkas pagastā “Vecrāmji
2”:
2.1. nosacīto cenu (sākotnējā cena) EUR 2157.00 (divi tūkstoši viens simts piecdesmit septiņi
euro);
2.2. nodrošinājuma apmēru EUR 215.0 (divi simti piecpadsmit euro);
2.3. atsavināšanas izsoles soli EUR 100,00 (viens simts euro);
2.4. reģistrācijas maksu EUR 30,00 (trīsdesmit euro).
3. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar
pielikumu.
4. Noteikt izsoles laiku un vietu – 2016.gada 6.jūlijā plkst. 11:00, Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva
apspriežu telpā.
5. Publicēt sludinājumu par atsavināšanas noteikumu apstiprināšanu un izsoli laikrakstos „Latvijas
Vēstnesis”, un „Valkas Novada Vēstis”, kā arī mājas lapā www.valka.lv.
6. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram Aivaram Cekulam.
23.§
Par zemesgabala “Dzelzceļa līnijas posms no Tālavas līdz Parka ielai”, Valkā,
pārņemšanu pašvaldības īpašumā
_______________________________________________________________
(L.Engere)
2016.gada 29.aprīlī ir saņemts VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, reģistrācijas numurs 40003294758,
juridiskā adrese: Vaļņu iela 28, Rīga, piedāvājums pārņemt Valkas novada domes īpašumā zemes
gabalu Valkā, “Dzelzceļa līnija posmā no Tālavas līdz Parka ielai”.
Izskatot augstāk minēto piedāvājumu ir konstatēts:
Nekustamais īpašums “Dzelzceļa līnija posmā no Tālavas līdz Parka ielai”, kadastra numurs 9401 007
5105, sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 007 5105, ar platību 1.6117ha. Uz zemes
gabala bijušās sliedes pilnībā ir demontētas.
Minētais nekustamais īpašums reģistrēts Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0049
3909, uz Latvijas valsts vārda Finanšu ministrijas personā. Zemes gabals atrodas valsts akciju
sabiedrības “Valsts Nekustamie īpašumi” pārvaldīšanā.
VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, pamatojoties uz Valsts nekustamo īpašumu izvērtēšanas komisijas
2016.gada 21.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 7.p.), ņemot vērā, ka zemes gabals praktiski ir
izmantojams vienīgi pašvaldības funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un
sanitāro tīrību, nodrošināšanai, piedāvā Valkas novada domei izlemt jautājumu par iespēju pārņemt
augstāk minēto nekustamo īpašumu domes īpašumā.
Saskaņā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 14 „Valkas novada teritorijas
plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas noteikumi” (apstiprināts ar Valkas novada domes
2011.gada 26.maija lēmumu (protokola izraksts Nr.6, 6.§), publicēts „Latvijas Vēstnesis” 09.06.2011.),
zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9401 007 5105 atrodas tehniskās apbūves teritorijā.
Pamatojoties uz Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2016.gada 13.maija
sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 5.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas otrā punkta un 21.panta pirmās daļas septiņpadsmitā punkta, Publiskās personas mantas
atsavināšanas likuma 42.panta pirmās daļas, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis,
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist pārņemt Valkas novada domes īpašumā bez atlīdzības nekustamo īpašumu - “Dzelzceļa līnija
posmā no Tālavas līdz Parka ielai”, kadastra numurs 9401 007 5105, sastāv no zemes gabala ar

2.

3.
4.
5.

kadastra apzīmējumu 9401 007 5105, kopējā platība 1.6117 ha, pašvaldības funkcijas - gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, nodrošināšanai.
Apstiprināt nekustamā īpašuma zemesgabala “Dzelzceļa līnija posmā no Tālavas līdz Parka
ielaipārņemšanas komisijas sastāvu:
2.1. priekšsēdētājs: Aivars Cekuls – novada domes izpilddirektors;
2.2. locekļi:
2.2.1. Līga Čukure – novada domes juriste;
2.2.2. Agnija Balode – grāmatvede;
2.2.3. Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas daļas vadītājas vietniece.
Pilnvarot nekustamā īpašuma pārņemšanas komisiju kārtot visas procedūras, kas saistītas
ar nekustamā īpašuma pārņemšanu Valkas novada domes īpašumā.
Par lēmuma izpildi atbild novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
24.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
__________________________________
(V.Rogainis)

Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2016. gada 19.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.5), vadoties no Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta, likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta,14., 15.panta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** ielā ***, ***, Strenču novadā, LV-4728, reģistrēta dzīvokļu
palīdzības II kārtas reģistrā, 2 - istabu dzīvokli "Māja 22" - 7, Sēļi, Valkas pag., Valkas nov., LV-4723,
kopējā platība 54,5 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Valkas pagasta pārvaldi.
2. P i e š ķ i r t *** deklarētā dzīvesvieta *** ielā ***, Valkā, reģistrēts dzīvokļu apmaiņas palīdzības
reģistrā, 1 - istabas dzīvokli Varoņu ielā 28-34, Valkā, kopējā platība 26,5 m2, dzīvojamā platība 17,1
m2, , 3.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots, apmaiņā pret pašreiz īrēto dzīvokli
Varoņu ielā 37A-1, Valkā.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “Valkas Namsaimnieks” (Rīgas ielā 22,Valkā).
Maksa par ūdeni tiek aprēķināta ar dzīvokļa piešķiršanas dienu.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201.
25.§
Valkas novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšana
_____________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Pamatojoties uz Valkas novada domes priekšsēdētāja sekretariāta izstrādāto Valkas novada
pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punkta, 72.panta un 2010.gada 5.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.413
„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, atklāti vārdiski balsojot deputātiem PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe,
A.Gailis, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apstiprināt Valkas novada pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu (pielikumā).
Publicēt Valkas novada pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu internetā - mājaslapā www.valka.lv.
Nosūtīt 2015.gada publisko pārskatu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes priekšsēdētāja sekretariāta sekretārs.
Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

26.§
Par Kārķu pamatskolas direktores atbrīvošanu
____________________________________
(R.RASTAKS)
Valkas novada dome 2016.gada 6.aprīlī saņēma Kārķu pamatskolas direktores iesniegumu ar lūgumu
atbrīvot no direktores amata ar 2016.gada 1.jūniju. Saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta 3.daļu skolas
direktori atbrīvo no darba ar pašvaldības lēmumu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 9.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti ( V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis,
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Atbrīvot no Kārķu pamatskolas direktores amata Ievu Cīruli ar 2016.gada 1.jūniju.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
27.§
Par Kārķu pamatskolas direktora iecelšanu
____________________________________
(R.RASTAKS)
Ar 01.06.2016. tiek izbeigtas darba attiecības ar Kārķu pamatskolas direktori Ievu Cīruli.
Uz Kārķu pamatskolas direktora amata vakanci 14.aprīlī tika izsludināts konkurss. Konkursam
pieteicās divi pretendenti. Konkursa komisija 18.maijā, izvērtējot pretendentu atbilstību amatam, pieņēma
lēmumu ieteikt Valkas novada domei par Kārķu pamatskolas direktoru iecelt Baibu Smani.
24.05.2016. ir saņemts saskaņojums nr.01-14e/2105 no Izglītības un zinātnes ministrijas par
B.Smanes kandidatūru Kārķu pamatskolas direktores amatam. Saskaņā ar Izglītības likuma 17.pantu
pašvaldība lemj par izglītības iestādes vadītāja iecelšanu amatā.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 9.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis,
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Par Kārķu pamatskolas direktori iecelt Baibu Smani.
2. Valkas novada domes izpilddirektoram slēgt darba līgumu ar Baibu Smani par pieņemšanu darbā
par Kārķu pamatskolas direktori ar 2016.gada 2.jūniju.
3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
28.§
Par Valkas novada domes Tūrisma informācijas biroja vadītāja iecelšanu
______________________________________________________________
(V.A.KRAUKLIS)
Valkas novada domes Tūrisma informācijas biroja vadītāja Inga Jaunzeme – Grīnvalde 2016.gada
27.aprīlī iesniedza iesniegumu par atbrīvošanu no biroja vadītājas amata.
Valkas novada dome ar 2016.gada 28.aprīļa lēmumu “Par Valkas novada domes Tūrisma
informācijas biroja vadītājas atbrīvošanu” (protokols Nr.4,47.§) ir atbrīvojusi I.Jaunzemi-Grīnvaldi no TIB
vadītājas amata ar 2016.gada 29.aprīli.
Tūrisma informācijas biroja vadītāja amata konkursa komisija 2016.gada 29.aprīļa sēdē (protokols
Nr.2, §.2) pieņēmusi lēmumu ieteikt Valkas novada domei par Tūrisma informācijas biroja vadītāju iecelt
Daini Čapiņu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 9.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis,
S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Par Valkas novada domes Tūrisma informācijas biroja vadītāju iecelt Daini Čapiņu.

2. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram slēgt darba līgumu ar Daini Čapiņu par pieņemšanu
darbā par Valkas novada domes Tūrisma informācijas biroja vadītāju.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
29.§
Par Valkas novada domes pasākumu telts 240m2 nomas maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu
________________________________________________________________________
(V.Kaņepe, V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, V.Zariņš, A.Simulis, I.Grandava)
Ņemot vērā to, ka Valkas novada domes iegādātā pasākumu telts Valkas novada domē netiek
izmantota pastāvīgi, pastāv iespēja telti iznomāt privātpersonām. Lai sniegtu Valkas novada domes
īpašumā esošās pasākumu telts nomas maksas pakalpojumus, nepieciešams noteikt maksas
pakalpojuma izcenojumus.
Deputāti izsaka priekšlikumu, ka telts ir noteikti jāapdrošina gan Valkas novada domei, gan nomniekam
uz telts nomas laiku.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie un izteiktie priekšlikumi ir
atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, S.Kuncevičs,
V.Zariņš), PRET – 1 deputāts (A.Simulis), ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu par sniegtajiem pasākumu telts nomas pakalpojumiem saskaņā ar pielikumu.
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Valkas Siltumapgādes nodaļas un Pilsētas
teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāji.
4. Valkas novada domei apdrošināt telti zādzību, bojājumu un bojāejas gadījumiem uz Valkas
novada domes un tās iestāžu organizēto pasākumu laiku un telts uzglabāšanas laiku. Šo
apdrošināšanu neattiecināt uz telts iznomāšanas laiku.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 26.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.6,29.§)

Valkas novada domes pasākumu telts 240m2 īres maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.
k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena
bez
PVN,
EUR

PVN,
EUR

Cena ar
PVN, EUR

1.

Telts īre līdz 3 dienām ar montāžu un demontāžu

1 reize

821,01

172,41

993,42

2.

Telts īre līdz 3 dienām bez montāžas un
demontāžas

1 reize

132,70

27,87

160,57

3.

Telts grīdas īre līdz 3 dienām bez montāžas un
demontāžas

1 reize

41,82

8,78

50,60

4.

Transporta pakalpojumi (Saskaņā ar 2012.gada
29.marta sēdes lēmumu "Par pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļas izstrādāto pakalpojumu
cenu apstiprināšanu"; protokols Nr.4;9.§)
1 km

0,70

0,15

0,85

Noteikt, ka pēc nomas līguma noslēgšanas Nomniekam jāveic telts apdrošināšana zādzību,
bojājumu vai bojāejas gadījumiem uz nomas līgumā noteikto nomas termiņu. Telts Nomniekam tiek
izsniegta pēc apdrošināšanas līguma iesniegšanas Iznomātājam.

30.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra sēdes lēmuma
“Par ceļu uzņemšanu bilancē” (protokols Nr.1,35.§) pielikumā
(I.Grandava)
Saņemot meliorācijas speciālista iesniegtos aprēķinus un pamatlīdzekļu pieņemšanas aktus, tika
konstatēts, ka 2016.gada 28.janvāra sēdes lēmuma “Par ceļu uzņemšanu bilancē” (protokols Nr.1, 35.§)
pielikumā jāprecizē 4.,5.,10.rinda un no pielikuma jāizslēdz 13.un 19.rinda.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 17.punkta un Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1486 „Kārtība
kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa,
A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra sēdes lēmuma (protokols Nr.1,35.§)
pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā);
2. Sadalīt ceļu Žurbas – Apsītes – Lībieši ar kopējo garumu 2490 km, izveidojot divus pamatlīdzekļus:
2.1. ceļš Apsītes – Lībieši 1140 m;
2.2. ceļš Žurbas – Apsītes1350 m.
3. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 26.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.6,30.§)
Pielikums
pie Valkas novada domes
2016.gada 28.janvāra lēmuma
(sēdes protokols Nr.1, 35.§.)

Valkas novada domes bilancē uzņemamo ceļu saraksts

Nr.

1.

Pagasts

Nosaukums

garums

platums

nolietojums

m

m

%

Pašreizējā
vērtība
EUR

Zemes
īpašnieks

Bērzu iela

213

5

80

1546,38

privātīpašumi

2.

Liepu iela

305

5

80

2214,30

privātīpašumi

3.

Valža iela

317

5

80

2301,42

privātīpašumi

4.

Saknītes - Kukris

2410

5

bez segas

1372.23

pašvaldība

Centrs - garāžas

314

6

0

13171.04

privātīpašumi

6.

Dišleri - Jaunķiguļi

780

6

80

6795,36

privātīpašumi

7.

Kalnjāņgloži – Pumpuri

550

6,8

80

5430,48

privātīpašumi

8.

Krāces - Jaunmuižnieki

400

5

40

8712,00

privātīpašumi

9.

Mētras – Senči – Lazdas

650

5

0

27898,00

privātīpašumi

10.

Naglas - Bāliņi

1750

6;4

80

7568.04

privātīpašumi

12.

Veckārķi - Raudupes

400

5

bez segas

227,76

pašvaldība

13.

-

-

-

-

-

-

14.

Buli – Jauntilgaļi

260

5

80

1887,6

pašvaldība

15.

Burga – Jaunlubāni

490

4

80

2845,92

privātīpašumi

16.

Oši – Zemītes

110

4

10

2874,96

pašvaldība

17.

Pedele – Ķeizarpurvs

3330

9

40; 80

117481,32

pašvaldība

5.

Ērģemes

Kārķu

18.

Taigas – Avoti

19.

-

20.
21.

Zvārtavas

Bērzkalni – Puriņi 1
Ozolskolas ceļš

170

8

80

-

-

-

910

8

80

10570,56

93

3,5

0

2516,58

1974,72
-

pašvaldība
privātīpašumi
pašvaldība

31.§
Par nodomu vienošanās slēgšanu par siltumtrases izbūvi ar SIA „Enefit Power & Heat Valka”
______________________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Lai samazinātu Valkas pilsētas apkures izmaksas, kas saistītas ar katlu mājas Domes bulvārī 3,
Valkā, Valkas novadā uzturēšanu, ir paredzēts savienot Domes bulvāra katlu māju ar Valkas pilsētas
centru, tādējādi nodrošinot, ka līdzšinējo Domes bulvāra katlu mājas piegādāto siltumenerģiju nodrošina
koģenerācijas stacijas ražotā siltumenerģija. Plānots, ka realizējot projektu tiktu veikti sekojoši darbi:
1) Siltumtīklu savienojuma izbūve no Beverīnas un Raiņa ielu krustojuma līdz Domes bulvāra 3
katlu mājai (apmēram 670 m);
2) Siltumtīklu savienojuma atzara un pieslēguma izbūve uz Valkas pilsētas PII “Pumpuriņš” katlu
māju Puškina ielā 10;
3) Siltumtīklu savienojuma atzara un pieslēguma izbūve uz depo ēkai Raiņa ielā 25A.
2014.gada 30.oktobrī Valkas novada dome pieņēma lēmumu “Par sadarbību ar SIA „Valkas
Namsaimnieks” projekta ieviešanā” (protokols Nr.15, 15. §) ar kuru nolēma uzdot SIA „Valkas
Namsaimnieks” sadarbībā ar Valkas novada domi sagatavot projekta pieteikumu „Siltumenerģijas
pārvades un sadales sistēmas energoefektivitātes paaugstināšana Valkas pilsētā – siltumtīklu
savienojuma izbūve līdz Domes bulvāra 3 katlu mājai” un iesniegt Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūrā darbības programmā: "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.prioritātes "Vides
infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana" 3.5.2.pasākuma "Enerģētika"
3.5.2.1.aktivitātes
"Pasākumi
siltumapgādes
sistēmu
efektivitātes
paaugstināšanai"
3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai"
(6.kārta).
Minētais projekts netika apstiprināts, bet pēc SIA „Valkas Namsaimnieks” pasūtījuma tika izstrādāts
būvprojekts siltumtīklu savienojuma izbūvei. Siltumtīkla savienojuma provizoriskās izmaksas ir EUR
217786,66 un šobrīd ne Valkas novada dome, ne SIA “Valkas Namsaimnieks” nesaskata iespēju izbūvēt
siltumtrasi par saviem līdzekļiem. Līdz ar to ir uzsāktas pārrunas ar SIA “Enefit Power & Heat Valka” par
iespējām izbūvēt siltumtrasi no Beverīnas un Raiņa ielu krustojuma līdz Domes bulvāra 3 katlu mājai.
Lai uzsāktu siltumtrases būvniecību, Valkas novada domei ir jāpiekrīt, ka būvniecība notiek uz tās
īpašumā esošajiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumu 9401 006 0317, 9401 006 0327, 9401 001
0938, 9401 006 0456, 9401 001 0944, 9401 001 0945 un citiem Valkas novada domei piederošiem
zemes gabaliem vai būvēm, ja tas būs nepieciešams siltumtrases un to mezglu izbūvei uz uzturēšanai.
Pusēm ir arī jāvienojas, ka cena, par kādu tiks iepirkta saražotā un par izbūvēto siltumtrasi piegādātā
siltumenerģija Domes bulvāra katlu mājas rajona, Valkas pilsētas specializētās pirmsskolas izglītības
iestādes “Pumpuriņš”, Puškina ielā 10 un Depo ēkas Raiņa ielā 25A apsildīšanai pirmos piecus gadus
būs EUR 49,00 par 1 MWh (četrdesmit deviņi euro par vienu megavatstundu) bez pievienotās vērtības
nodokļa. Šobrīd Domes bulvāra 3 katlu mājā saražotā siltumenerģijas pašizmaksa ir 62,41 EUR.
Līdz ar to ir sagatavota nodomu vienošanās starp Valkas novada domi un SIA “Enefit Power & Heat
Valka”, kas domei būtu jāapstiprina, jo satur būtiskus jautājumus, kas ir tikai domes kompetencē.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkta
un, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt nodomu vienošanos par siltumtrases būvniecību Valkas pilsētā ar SIA “Enefit Power &
Heat Valka”, reģ. Nr. 44103024234” (projekts pielikumā).
2. Pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt lēmuma 1.punktā minēto nodomu
vienošanos.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes priekšsēdētājs.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

32.§
Par nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 31, Valkā izsoles pārtraukšanu
_______________________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada dome 2016.gada 28.aprīlī pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 31,
Valkā atsavināšanu mutiskā izsolē” (protokols Nr.4, 28.§), ar kuru nolēma atsavināt mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā,
kadastra numurs 9401 008 0377.
Sludinājums par atsavināšanas noteikumu apstiprināšanu un izsoli tika publicēts oficiālajā izdevumā
„Latvijas Vēstnesis” (09.05.2016., Nr.88 (5660)), laikrakstā „Ziemeļlatvija” , kā arī mājas lapā
www.valka.lv.
Saskaņā ar apstiprinātajiem izsoles noteikumiem izsoles norises laiks ir 2016.gada 10.jūnijā plkst.
10:00 Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, pirmajā stāvā – apspriežu telpā.
Saskaņā ar izsoles noteikumu 13.punktu objekta izsoles uzvarētājam ir jāsniedz (var piesaistīt
nomniekus) šādi turpmāk uzskaitītie pilna servisa pakalpojumi tālbraucējiem un tūristiem un to darbībai
jābūt uzsāktai 2 (divu) gadu laikā pēc nekustamā īpašuma iegūšanas īpašumā un jāturpina vismaz līdz
2026.gada 10.jūnijam:
 hosteļa vai hoteļa tipa naktsmītnes vismaz 40 vietām;
 auto stāvvieta smagajām automašīnām vismaz 10 vietām;
 kafejnīca, ēdnīca vai bistro;
 motelis vismaz 10 vietām un pirmās nepieciešamības auto apkopes serviss;
 telšu un kemperu zona uz zemes gabala vismaz 20 vietām ar nepieciešamo aprīkojumu
(elektrība, gāze, dušas, WC, dzeramais ūdens).
2016.gada 19.maijā Valkas novada dome ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (turpmāk – VARAM) 2016.gada 18.maija vēstuli Nr. 17.18-1e/3757 “Par nekustamā īpašuma
Valkā, Rūjienas ielā 31 pārdošanu izsolē”, kurā vērš Valkas novada domes uzmanību uz Ministru
kabineta 2010.gada 20.jūlija rīkojumu Nr.414 „Par valsts nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 31, Valkā,
Valkas novadā, nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā” (turpmāk – rīkojums), kura 1.punkts
atļauj Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Valkas novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu
(kadastra Nr.9401 008 0377) – zemes vienību 42150 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums
9401 008 0377) – Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda
Finanšu ministrijas personā. Rīkojuma 2.punkts uzliek par pienākumu Valkas novada pašvaldībai minēto
nekustamo īpašumu izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai – gādāt par administratīvās teritorijas
labiekārtošanu (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstrukcija un uzturēšana) un sanitāro tīrību,
sekmēt saimnieciskās darbības attīstību attiecīgajā administratīvajā teritorijā un rūpēties par bezdarba
samazināšanu. Savukārt rīkojuma 2.2.apakšpunkts nosaka pienākumu Valkas novada domei bez
atlīdzības nodot valstij nekustamo īpašumu, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2.1.apakšpunktā
minēto funkciju nodrošināšanai.
VARAM lūdz Valkas novada domi sniegt informāciju par apstākļiem, kuru pamatā ir nekustamā
īpašuma Valkā, Rūjienas ielā 31 pārdošana izsolē un vienlaicīgi sniegt ministrijai informāciju, kā Valkas
novada pašvaldība nodrošinās Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija rīkojuma Nr.414 „Par valsts
nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā, nodošanu Valkas novada pašvaldības
īpašumā” 2.1. un 2.2.apakšpunktā noteikto.
Ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma izsole ir paredzēta jau 2016.gada 10.jūnijā un ir pārāk īss
termiņš, lai Valkas novada dome ar VARAM saskaņotu nekustamā īpašuma atsavināšanas noteikumus,
ir priekšlikums pārtraukt nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 31, Valkā atsavināšanu izsolē līdz tālākai
apstākļu noskaidrošanai.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, S.Kuncevičs, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.

Pārtraukt nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 008
0377 izsoli, kas ir izsludināta 2016.gada 10.jūnijā plkst. 10:00, Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva
apspriežu telpā.
Publicēt sludinājumu par izsoles pārtraukšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā
„Ziemeļlatvija”, kā arī mājas lapā www.valka.lv.
Atmaksāt izsoles dalībniekiem samaksāto nodrošinājumu un reģistrācijas maksu.
Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietnieks.
Par lēmuma 3.punkta izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.

6. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
33.§
Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam
___________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to
nepiedalās.
Valkas novada dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa
2016.gada 23.maija iesniegumu ar lūgumu piešķirt ikgadējā atvaļinājuma daļu (3 kalendārās nedēļas) no
04.07.2016.- 24.07.2016.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmās daļas un Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra
nolikuma Nr.12 „Valkas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” (protokols
Nr.14, 11.§) 2.2. un 2.3. punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sjademe, A.Gailis, M.Kreilis, S.Kuncevičs,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim ikgadējā atvaļinājuma
daļu 3 kalendārās nedēļas no 2016.gada 4.jūlija līdz 2016.gada 24.jūlijam (ieskaitot) par nostrādāto
laiku no 2015.gada 21.jūnija līdz 2016.gada 20.martam (ieskaitot).
2. Izmaksāt Ventam Armandam Krauklim atvaļinājuma pabalstu 40% apmērā no mēnešalgas saskaņā ar
2012.gada 27.decembra nolikuma Nr.12 “Valkas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo
garantiju nolikums” 2.3.punktu.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Sēde slēgta 2016.gada 26.maijā, plkst.11:30
Sēdi vadīja:
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

