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

LATVIJAS REPUBLIKA

VALKAS

NOVADA

DOME

Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134 A/S „SEB BANKA” Smiltenes filiāle kods UNLALV2X
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493, E-pasts: novads@valka.lv

SĒDES

PROTOKOLS
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Valkā

2015.gada 27.augustā

Sēde sasaukta 2015.gada 27.augustā plkst.10:00.
Sēdi atklāj 2015.gada 27.augustā 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, Andis SULA, Aivars SJADEME , Aivars GAILIS, Sandra PILSKALNE,
Valdis ŠAICĀNS, Ivars NOVIKS, Viesturs ZARIŅŠ
Nepiedalās deputāti:
Vita BĒRZIŅA – aizņemta pamatdarbā
Mārtiņš KREILIS - aizņemts pamatdarbā
Piedalās administrācijas darbinieki:
Iveta Markova, Aija Jurjāne, Ilze Grandava, Antra Ķīkule, Zane Brūvere, Guntis Bašķis, Rolands
Rastaks, Jana Putniņa, Gunta Smane, Anda Mičule, Vilnis Vilguts, Jānis Lapsa, Raitis Priede, Jānis Krams,
Pēteris Pētersons, Mārīte Kalniņa
Piedalās: Inga Karpova, laikraksta “Ziemeļlatvija” žurnāliste
Novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atklāj domes sēdi.
Deputāti atklāti balsojot ar 13 balsīm „PAR” Vents Armands KRAUKLIS, Unda OZOLIŅA, Agris
SIMULIS, Valdis ROGAINIS, Kristīne SIMONOVA, Maruta STABULNIECE, Andis SULA, Aivars SJADEME,
Aivars GAILIS, Sandra PILSKALNE, Valdis ŠAICĀNS, Ivars NOVIKS, Viesturs ZARIŅŠ „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav, Valkas novada dome nolemj apstiprināt šādu 2015. gada 27. augusta domes sēdes DARBA
KĀRTĪBU:
1. Par 2015./2016.akadēmiskajā gadā atbalstāmām studiju programmām.
2. Par dāvanu Valkas novada 1.klašu skolēniem.
3. Par Valkas novada pašvaldības dalību projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanā pasākuma
“Deinstitucionalizācija” ietvaros.
4. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
5. Par piedāvājumu iegādāties zemes gabalu Tālavas 60C, Valkā.
6. Par Saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos
noteikumos Nr.8 “Par Valkas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu.
7. Par dalības maksu Vidzemes amatierteātru režisoru meistarklasē.

8. Valkas ģimnāzijas iesnieguma izskatīšana par dalības maksas apstiprināšanu Valkas ģimnāzijas 95 gadu
jubilejā.
9. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu.
10. Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu.
11. Par nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 31, Valkā nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
12. Par jaunas adreses piešķiršanu un platības noteikšanu ēku īpašuma Valkā, Tālavas ielā 70B uzturēšanai.
13. Par papildus finansējuma piešķiršanu biedrībai ‘’Ugunspuķe’’ estrādes inventarizācijas galīgā aprēķina
rēķina atmaksai.
14. Par projekta “Valkas novada pašvaldības pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģijas izstrādāšana un
ieviešana” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
15. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Tšernigovu (Ukraina).
16. Par saistošo noteikumu Nr.15 ”Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Valkas novada
pašvaldības 2015.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.
17. Valkas novada deputāta Ivara Novika iesnieguma par deputāta pilnvaru nolikšanu izskatīšana.

1.§
Par 2015./2016.akadēmiskajā gadā atbalstāmām studiju programmām
____________________________________________________________________
(R.Rastaks, V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Sjademe)
Saskaņā ar noteikumiem „Kārtība, kādā Valkas novada dome piešķir stipendijas studējošajiem novada
jauniešiem” (2012.gada 27.septembra lēmums, protokols Nr.11, 6.§) jānosaka 2015./2016. akadēmiskajā gadā
stipendiju piešķiršanai atbalstāmās studiju programmas.
Iepriekš ir atbalstītas studiju programmas – logopēdija, pirmsskolas un sākumskolas skolotājs, sociālais
pedagogs un volejbola treneris, vieglatlētikas treneris un sporta skolotājs, florbola treneris un sporta skolotājs.
Valkas ģimnāzijā darbu uzsāka ķīmijas un bioloģijas skolotājs. Pedagogi nepieciešami mūzikas skolā.
Sakarā ar izmaiņām pedagogu sastāvā Valkā nepieciešams angļu valodas skolotājs un speciālās izglītības
skolotājs. Lai nodrošinātu būvvaldes efektīvu darbu ir nepieciešams kvalificēts arhitekts un ainavu arhitekts.
Sakarā ar jaunas tehnikas un modernu tehnoloģiju ieviešanu nepieciešami arī kvalificēti tehnikas operatori.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 3.augusta
sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta, atklāti
un vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS
– nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Noteikt 2015./2016.akadēmiskajā gadā kā atbalstāmās studiju programmas:
1.1. mūzikas pedagogs ar specializāciju vokālais pedagogs, akordeona spēle, sitaminstrumentu spēle,
pūšaminstrumentu spēle vai klavierspēle;
1.2. angļu valodas skolotājs;
1.3. igauņu valodas speciālists;
1.4. speciālās izglītības skolotājs;
1.5. pirmsskolas skolotājs;
1.6. sākumskolas skolotājs;
1.7. futbola treneris;
1.8. arhitekts;
1.9. cita novadam nepieciešamā specialitāte.
2. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
2.§
Par dāvanu Valkas novada 1.klašu skolēniem
____________________________________________
(R.Rastaks)
Deputāte K.Simonova lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.

Valkas novada vispārizglītojošās skolās katru mācību gadu skolas gaitas uzsāk pirmklasnieki. Šo bērnu
ģimenēm nepieciešami vislielākie izdevumi, lai iegādātos visu mācībām nepieciešamo, jo viņiem pirmoreiz jāpērk
skolas somas, penāļi, rakstāmpiederumi, lineāli, zīmēšanas bloki, krāsas u.tml.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 3.augusta
sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta, atklāti
un vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, M.Stabulniece, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Uzsākot mācību gadu izsniegt katram Valkas novada izglītības iestāžu 1.klases skolēnam dāvanu karti
kancelejas preču iegādei EUR 15,00 (piecpadsmit euro) vērtībā.
2. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
3.§
Par Valkas novada pašvaldības dalību projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanā
pasākuma “Deinstitucionalizācija” ietvaros
____________________________________________________________
(V.Zariņš, V.A.Krauklis, A.Sjademe)
2015.gada 16.jūnijā tika apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi Nr.313 „Darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei
alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām
ar invaliditāti un bērniem” pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”, ar mērķi īstenot projektu
Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā un aicina pašvaldības piedalīties projektā.
Noteikumi paredz sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ieviešanu, kas sniegs personai atbalstu
funkcionālo traucējumu radīto ierobežojumu pārvarēšanai, dodot iespēju dzīvot mājās, un bērnu gadījumā – augt
ģimeniskā vidē, ietverot preventīvos pasākumus, lai novērstu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju pakalpojumu nepieciešamību.
Projekta mērķa grupa:
1. Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus un pasākuma īstenošanas
laikā pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras
potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā.
2. Ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts
vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju
pakalpojumus.
3. Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, un viņu vecāki vai likumiskie pārstāvji.
4. Potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2015.gada 5.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.7, 1.§), atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET –
nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.

Piedalīties projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanā pasākuma “Deinstitucionalizācija” ietvaros.
Par lēmuma izpildi atbild Sociālā dienesta vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
4.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
__________________________
(V.Rogainis )

Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2015. gada 19.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.8 ), 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.pantiem, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. P i e š ķ i r t *** , deklarētā dzīvesvieta *** ielā ***, Valmierā, strādā Valkas novada domē, reģistrēta
dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2 - istabu dzīvokli Ausekļa ielā 8-45, Valkā, 5.stāvs, kopējā platība
44,8 m2, dzīvojamā platība 30,3 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe - labiekārtots.
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.
2. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** ielā ***, Rīgā, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā,
2 - istabu dzīvokli Varoņu ielā 38-6, Valkā, 2.stāvs, kopējā platība- 48,0 m2 , dzīvojamā platība 28,8 m2,
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe -labiekārtots.
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. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** ielā ***, Jēkabpilī, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 2 - istabu dzīvokli Varoņu ielā 38-5, Valkā, 2.stāvs, kopējā platība 52,7 m2 , dzīvojamā platība
35,8 m2 , dzīvokļa labiekārtotības pakāpe - labiekārtots.
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.
4. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** iela ***,Valkā, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā,
dzīvokli Rīgas ielā 54-3, Valkā, 2.stāvs, kopējā platība - 42,3 m2 , dzīvojamā platība 33,0 m2, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe- nelabiekārtots.
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.
5. A t ļ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim *** ielā ***, Valkā, uz dzīvoklī deklarētā *** vārda, jo ***, ar
kuru noslēgts īres līgums, ir mainījusi dzīves vietu.
6. A t ļ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim *** ielā ***, Valkā, uz dzīvoklī deklarētās *** vārda, jo ***,
ar kuru noslēgts īres līgums, ir miris.
7. SIA “Valkas Namsaimnieks” veikt dzīvokļu Valkā, Varoņu ielā 38 dz.5 un Varoņu ielā 38 dz.6 remontus.
5.§
Par piedāvājumu iegādāties zemes gabalu Tālavas 60C, Valkā
_________________________________________________________
(A.Jurjāne)
Valkas novada dome ir saņēmusi *** 2015.gada 27.jūlija piedāvājumu domei nopirkt no viņas nekustamo
īpašumu – neapbūvētu zemesgabalu Tālavas ielā 60C, Valkā, 2493m2 platībā par kadastrālo (EUR 2294) vai
pat mazāku vērtību. *** sakarā ar plānotajām protezēšanas operācijām ir nepieciešami papildus līdzekļi.
Domes darbinieki apskatīja zemesgabalu dabā uz vietas un konstatēja, ka tam nav piegulošs neviens domei
piederošs vai piekrītošs zemesgabals, kuru varētu paplašināt, kā arī tas nav izmantojams pašvaldības funkciju
nodrošināšanai. Tāpēc domei nav lietderīgi iegādāties zemesgabalu īpašumā.
Savukārt, par iespējamajiem risinājumiem sociālās palīdzības saņemšanā *** informēs Valkas novada Sociālā
dienesta darbinieki, kuri par iesniegumu informēti.
Ņemot vērā augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkta un
21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks,
V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Atteikties no *** piedāvājuma domei iegādāties īpašumā neapbūvētu zemesgabalu Tālavas ielā 60C, Valkā,
Valkas novadā.
6.§

Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījums Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra
saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Valkas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā ”” apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(A.Jurjāne, V.Rogainis, A.Sjademe, V.Zariņš, U.Ozoliņa)
Sakarā ar to, ka atsevišķas personas pēc pašvaldības palīdzības kārtībā piešķirtā dzīvokļa saņemšanas
nepilda nomnieka pienākumus un domei ir problemātiski izbeigt šādus beztermiņa īres līgumus, ir priekšlikums
attiecīgi papildināt 2013.gada 28.februāra saistošos noteikumus Nr.8 „Par Valkas novada pašvaldības palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā”.
Ņemot vērā augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punkta un
21.panta pirmās daļas 16.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET –
nav, ATTURAS – 1 deputāts (A.Sjademe),
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījums Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra
saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Valkas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā””
(pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījums Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos
noteikumos Nr.8 „Par Valkas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”” triju dienu laikā
pēc parakstīšanas rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Kancelejas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada doms izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

2015.gada 27.augustā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā

Nr.14

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2015.gada 27.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 6.§)
Saistošie noteikumi Nr.14 „Grozījums Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra
saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Valkas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā ””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā” 6.panta otro daļu, 9.panta pirmās daļas 4.punktu,
15.pantu, 7.panta sesto daļu, 14.panta pirmās daļas 6.punktu, 17.panta
pirmo daļu un 24.panta pirmo daļu,

Izdarīt 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Valkas novada pašvaldības palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā” šādu grozījumu:
Papildināt saistošos noteikumus ar VI.nodaļu šādā redakcijā:
“ VI. Dzīvojamo telpu īres līgums
28. Dzīvojamo telpu īres līgums tiek slēgts uz vienu gadu.
29. Ar īrnieku, kurš sākotnējā īres līguma termiņā ir pildījis visus normatīvajos aktos un īres līgumā noteiktos
īrnieka pienākumus, īres līgums tiek pagarināts uz nenoteiktu laiku.”
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

Pielikums

pie Valkas novada domes
2015.gada 27.augusta
saistošiem noteikumiem Nr.14
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.14
„Grozījums Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.8
„Par Valkas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā ””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām
Valkas novada domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
Atsevišķas personas, kurām pašvaldība ir palīdzības kārtībā
piešķīrusi dzīvokli, nepilda nomnieka pienākumus, un domei ir
problemātiski izbeigt šādus beztermiņa īres līgumus, tāpēc ir
nepieciešams noteikt sākotnējo līguma termiņu uz vienu gadu. Ar
godprātīgajiem īrniekiem tiks noslēgta vienošanās par beztermiņa
līgumu.
Palīdzības kārtībā piešķirtā dzīvokļa dzīvojamo telpu īres līgums
tiek sākotnēji slēgts uz vienu gadu.
Ar īrnieku, kurš sākotnējā īres līguma termiņā ir godprātīgi pildījis
visus normatīvajos aktos un īres līgumā noteiktos īrnieka
pienākumus, īres līgums tiks pagarināts uz nenoteiktu laiku..
Netiek plānota ietekme uz pašvaldības budžetu.
Netiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.

Administratīvās procedūras netiek mainītas.
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām.
V.A.Krauklis

7.§
Par dalības maksu Vidzemes amatierteātru režisoru meistarklasē
_____________________________________________________________
(R.Rastaks)
Deputāts V.Šaicāns lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Dome izskata IKSJ nodaļas iesniegumu par dalības maksas apstiprināšanu Vidzemes amatierteātru režisoru
meistarklasē, ko organizē IKSJ nodaļa, piesaistot Vidzemes plānošanas reģiona finansējumu laikā no š.g.
11.septembra līdz 29.oktobrim Valkā. Mērķauditorija: Vidzemes amatierteātru režisori, citi interesenti.
Pasniedzēji asoc.prof. Lauris Gundars, prof. Jānis Siliņš, RITI (GITIS) docents Oļegs Snopkovs.
Nodaļa lūdz apstiprināt dalības maksu par meistarklasi EUR 20 (divdesmit euro). No dalības maksas atbrīvoti
Valkas novada pašvaldības kultūras un izglītības iestāžu režisori, teātru pulciņu vadītāji un citi interesenti.
Ņemot vērā augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1.daļas 5.punkta un 21.panta
1.daļas 14.punkta g) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, I.Noviks,
V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1.
2.
3.
4.

Apstiprināt dalības maksu EUR 20 (divdesmit euro) Vidzemes amatierteātru režisoru meistarklasē.
Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
8.§
Par dalības maksu Valkas ģimnāzijas 95 gadu jubilejas salidojumā un

pasaules valcēniešu saietā
__________________________________________________________________
(R.Rastaks, A.Sjademe)
Dome izskata Valkas ģimnāzijas direktores L.Kreicbergas 2015.gada 3.augusta iesniegumu (reģistrēts novada
domē 04.08.2015.) par dalības maksas EUR 5,00 (pieci euro) apstiprināšanu Valkas ģimnāzijas 95 gadu jubilejas
salidojumā š.g. 3.oktobrī.
Ņemot vērā augstākminēto un vadoties pēc likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1.daļas 5.punkta un
21.panta 1.daļas 14.punkta g) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns,
I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1.
2.
3.
4.

Apstiprināt dalības maksu EUR 5 (pieci euro) par piedalīšanos Valkas ģimnāzijas 95 gadu jubilejas
salidojumā un pasaules valcēniešu saietā š.g. 3.oktobrī.
Par lēmuma izpildi atbild Valkas ģimnāzijas direktors.
Lēmuma izpildi kontrolē Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
9.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu
________________________________________________
(V.ZARIŅŠ)

Valkas novada bāriņtiesa 2015.gada 7.augusta vēstulē Nr.1-14/276 „Par bērnam sniegto ārpusģimenes
pakalpojumu audžuģimenē” informē Valkas novada domi, ka 2015.gada 5.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.16/21 – ievietot ***, personas kods ***-***, audžuģimenē, sākot ar 2015.gada 7.augustu, uz laiku, kamēr bērns
var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nebūs iespējams, līdz bērna adopcijai vai aizbildnības nodibināšanai.
Valkas novada bāriņtiesa lūdz lemt par audžuģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu no abiem *** vecākiem –
*** un *** par *** sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu audžuģimenē. [..]
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz LR Civillikuma 179.panta 1. un 2.daļu, Ministru kabineta
2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību
un apmēru” 2., 5. un 7.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu Nr.37 „Noteikumi par minimālo
uzturlīdzekļu apmēru bērnam” 2.2.apakšpunktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis,
S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,

Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Noteikt samaksu ***, personas kods ***-***, deklarētā dzīvesvieta „***”, *** pagasts, Valkas novads, par
bērna ***, personas kods ***-***, uzturēšanos audžuģimenē EUR 108,- (viens simts astoņi euro) mēnesī
sākot ar 2015.gada 7.augustu.
Samaksa pārskaitāma katru mēnesi līdz mēneša pēdējam datumam Valkas novada domes,
reģ.Nr.90009114839, adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701, norēķinu kontā Nr.
LV16UNLA0050014283134, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X.
10.§
Par ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu
___________________________________________
(V.ZARIŅŠ)
Valkas novada bāriņtiesa 2015.gada 7.augusta vēstulē Nr.1-14/276 „Par bērnam sniegto ārpusģimenes
pakalpojumu audžuģimenē” informē Valkas novada domi, ka 2015.gada 5.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.16/21 – ievietot ***, personas kods ***-***, audžuģimenē, sākot ar 2015.gada 7.augustu, uz laiku, kamēr bērns
var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nebūs iespējams, līdz bērna adopcijai vai aizbildnības nodibināšanai.
Valkas novada bāriņtiesa lūdz lemt par audžuģimenes aprūpes pakalpojuma samaksu no abiem *** vecākiem –
*** un *** par *** sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu audžuģimenē. [..]
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz LR Civillikuma 179.panta 1. un 2.daļu, Ministru kabineta
2014.gada 18.marta noteikumu Nr.142 „Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību

un apmēru” 2., 5. un 7.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumu Nr.37 „Noteikumi par minimālo
uzturlīdzekļu apmēru bērnam” 2.2.apakšpunktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis,
S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Noteikt samaksu ***, personas kods ***-***, pēdējā deklarētā dzīvesvieta „***”, *** pagasts, Valkas
novads, par bērna ***, personas kods ***-***, uzturēšanos audžuģimenē EUR 108,- (viens simts astoņi
euro) mēnesī sākot ar 2015.gada 7.augustu.
Samaksa pārskaitāma katru mēnesi līdz mēneša pēdējam datumam Valkas novada domes,
reģ.Nr.90009114839, adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701, norēķinu kontā Nr.
LV16UNLA0050014283134, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X.
11.§
Par nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 31, Valkā nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu
____________________________________________________________
(V.Zariņš, V.A.Krauklis)
Pamatojoties uz 2015.gada 30.jūlija Valkas novada domes sēdes lēmumu „Par Rūjienas ielas 31, Valkā,
nomas izsoli ”(protokols Nr.11, 23.§), ar kuru tika apstiprināti pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma –
Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā nomas izsoles noteikumi, kas noteica nekustamā īpašuma iznomāšanu
atklātā izsolē, nosacīto nomas maksu (sākumcenu) mēnesī EUR 1920,-, izsoles soli EUR 100,-2015.gada
14.augustā, plkst. 14:00 notika minētā nekustamā īpašuma nomas izsole.
Izsoles gaita tika protokolēta (Izsoles protokols Nr.2). Izsolē piedalījās 4 izsoles dalībnieki.
Saskaņā ar Izsoles protokolu Nr.2, OU „Plangi Trans”, reģistrācijas kods 10273584, juridiskā adrese: Plangi
īpašums, Jerves ciems, Semerpalu pagasts, Veru apriņķis, 66629, nosolīja minētā nekustamā īpašuma nomas
tiesības par EUR 10120,- (desmit tūkstoši viens simts divdesmit euro) mēnesī bez PVN un parakstījās Izsoles
protokolā par nosolīto augstāko cenu.
Ņemot vērā Izsoles noteikumu 28.punktu, izsoles rezultāti tiek apstiprināti nākamajā Valkas novada domes
sēdē. Nomas līgums ar izsoles uzvarētāju tiek noslēgts 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas domes sēdē.
Pamatojoties uz augstākminēto un ņemot vērā 2015.gada 14.augustā notikušās izsoles rezultātus (protokols
Nr.2) un vadoties no Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
47.punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET –
nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā nomas izsoles rezultātus, nosakot
par izsoles uzvarētāju – OU „Plangi Trans”, reģistrācijas kods 10273584, juridiskā adrese: Plangi īpašums,
Jerves ciems, Semerpalu pagasts, Veru apriņķis, 66629, kas izsolē nosolīja augstāko cenu: EUR 10120,(desmit tūkstoši viens simts divdesmit euro) mēnesī bez PVN. PVN aprēķināt normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā un apmērā.
2. Ievietot Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv informāciju par izsoles rezultātiem.
3. Noslēgt līgumu ar OU „Plangi Trans”, reģistrācijas kods 10273584, juridiskā adrese: Plangi īpašums, Jerves
ciems, Semerpalu pagasts, Veru apriņķis, 66629, par nekustamā īpašuma: Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas
novadā nomu.
4. Uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot šī lēmuma 3.punktā minētā nekustamā īpašuma nomas
līgumu.
5. 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.

12.§

Par jaunas adreses piešķiršanu un platības noteikšanu ēku īpašuma Valkā, Tālavas ielā 70B
uzturēšanai
_____________________________________________________________________
(G.Smane)
Dome izskata SIA “Valkas meliorācija”, reģ.Nr.44103005549, juridiskā adrese: Tālavas iela 70, Valka, Valkas
novads, 2015.gada 11.augusta iesniegumu ar lūgumu atļaut sadalīt ēku ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0117
007, piešķirot atdalītajai daļai jaunu adresi. Izskatot ar lietu saistītos dokumentus tika konstatēts:
Ēka (koģenerācijas/šķeldas/elektrostacija) ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0117 007, ir reģistrēta
nekustamā īpašuma Valkā, Tālavas iela 70, kadastra numurs 9401 007 0117, sastāvā. Zemes gabala, uz kura
atrodas arī minētā ēka, kopējā platība ir 51174m2. Nekustamais īpašums reģistrēts Valkas pilsētas
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0042 9624, īpašnieks: SIA “Valkas meliorācija”.
Īpašnieks vēlas sadalīt ēku ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0117 007, atdalot no tās reālu daļu, kas
apzīmēta šim lēmumam pievienotajā shēmā, piešķirot jaunu adresi, lai šo ēkas daļu kā patstāvīgu ēku īpašumu
reģistrētu zemesgrāmatā.
Lai veiktu ēku īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā, ir nepieciešams noteikt arī ēkas uzturēšanai
nepieciešamo platību.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu
zemesgrāmatās” 13.panta, 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 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
12.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET –
nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Izveidot jaunu ēku īpašumu, noteikt nosaukumu un piešķirt jaunu adresi, ēkas daļai, kas atdalīta no ēkas ar
kadastra apzīmējumu 9401 007 0117 007: Tālavas iela 70B, Valka, Valkas novads.
2. Noteikt ēku īpašuma „Tālavas iela 70B”, Valkā, uzturēšanai platību 0.06 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies
uzmērot dabā.

13.§
Par papildus finansējuma piešķiršanu biedrībai ‘’Ugunspuķe’’ estrādes inventarizācijas
galīgā aprēķina rēķina atmaksai
____________________________________________________________________
(P.Pētersons)
Domes deputāte S.Pilskalne lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Dome izskata Kārķu pagasta iniciatīvas veicināšanas biedrības “Ugunspuķe” valdes priekšsēdētājas
Inetas Andrejauskas, juridiskā adrese: “Ausmas”, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, 2015.gada 1.augusta
iesniegumu ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu Kārķu pagasta iniciatīvas veicināšanas biedrībai
“Ugunspuķe” EUR 160,75 apmērā, dabas koncertzāles – estrādes inventarizācijas galīgā aprēķina rēķina
atmaksai Valsts zemes dienestam. Estrāde izbūvēta atbilstoši būvprojektam un atrodas uz Valkas novada domes
īpašumā esoša zemes gabala Viesturi – 1, Kārķi.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2. un 14.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Piešķirt Kārķu pagasta iniciatīvas veicināšanas biedrībai “Ugunspuķe” EUR 160,75 (viens simts
sešdesmit eiro, 75 centi) dabas koncertzāles – estrādes inventarizācijas galīgā aprēķina veikšanai.
2. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.

14.§

Par projekta „Valkas novada pašvaldības pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģijas izstrādāšana
un ieviešana” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
_________________________________________________________________________
(J.PUTNIŅA)
Attīstības un plānošanas nodaļa izstrādā projektu „Valkas novada pašvaldības pielāgošanās klimata
pārmaiņām stratēģijas izstrādāšana un ieviešana” iesniegšanai Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu
programmas LIFE 2015 apakšprogrammai LIFE pielāgošanās klimata pārmaiņām līdz 2015.gada
15.septembrim. 2015.gada 24.augustā tika saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2015.gada 21.augusta lēmums Nr. 22 par Eiropas Komisijas LIFE programmas projekta „Valkas novada
pašvaldības pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģijas izstrādāšana un ieviešana” / „Developing and
Implementing Valka Municipality Local Adaption Strategy to Climate Changes” līdzfinansēšanu no Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem 16 400,00 EUR apmērā ar nosacījumu, ka projekta finansējumu apstiprinās Eiropas Komisija.
Valkas novada dome pievienojās iniciatīvai Mayors Adapt 2015.gada 26.jūnijā, pamatojoties uz 2015.gada
25.jūnija sēdes lēmumu. Iniciatīvas ietvaros pašvaldībai 2 gadu laikā ir jāizstrādā un jāievieš visaptveroša
pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģija. Projekta „Valkas novada pašvaldības pielāgošanās klimata
pārmaiņām stratēģijas izstrādāšana un ieviešana” mērķis ir veicināt Eiropas Savienības Pielāgošanās stratēģijas
virsmērķa sasniegšanu un klimata pārmaiņu pielāgošanās politikas izstrādi un īstenošanu, dot ieguldījumu pret
klimata pārmaiņām noturīgas Eiropas veidošanā un atbalstīt efektīvākas klimata pārvaldības realizēšanu,
izstrādājot un ieviešot Valkas novada pašvaldības vietējo pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģiju un
demonstrējot klimata pārmaiņu pielāgošanās pārvaldības pieejas un risinājumus reģionālā, nacionālā un
starptautiskā līmenī. Projekta īstenošanas laiks no 2016.gada 1.jūlija līdz 2018.gada 30.jūnijam.
Projekta kopējās izmaksas ir 48 500,00 EUR. Projekta apstiprināšanas gadījumā, 27 500,00 EUR ir Eiropas
Komisijas LIFE programmas finansējums, 16 400,00 EUR valsts budžeta finansējums un 4 600,00 EUR ir Valkas
novada domes līdzfinansējums.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 5.punkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – 1
deputāts (A.Sjademe),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Valkas novada domes dalību projektā „Valkas novada pašvaldības pielāgošanās klimata
pārmaiņām stratēģijas izstrādāšana un ieviešana”, kas tiks iesniegts Eiropas Kopienas vides un klimata
pasākumu programmas LIFE 2015 apakšprogrammai LIFE pielāgošanās klimata pārmaiņām līdz
2015.gada 15.septembrim.
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 4 600,00 EUR (četri tūkstoši
seši simti eiro un 00 centi) apmērā no Valkas novada domes budžeta.
3. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļa.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
15.§
Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Tšernigovu (Ukraina)
_______________________________________________________
(G.Smane)
Domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa 2015.gada 26.augusta
iesniegumu un NVO “Euregio Pskov – Livonia” ielūgumu par pieredzes apmaiņas vizīti uz Tšernigovu (Ukrainā)
no 2015.gada 25.septembra līdz 29.septembrim (ieskaitot).
Šī vizīte tiek organizēta ikgadējās pieredzes apmaiņas ietvaros ar Valgas apriņķa pašvaldību.
Vizītes programmā iekļauta tikšanās Tšernigova apgabala administrācijā, kā arī tikšanās ar lauksaimniecības
uzņēmumu pārstāvjiem.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 27.punkta un 2010.gada 12.oktobra MK Noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar
komandējumiem saistīti izdevumi”, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.Zariņš), PRET –
nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Komandēt Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli uz Tšernigovu (Ukraina) no
2015.gada 25.septembra līdz 29.septembrim (ieskaitot).
2. Apmaksāt dienas naudu 30% apmērā par lēmuma 1.punktā minētajām 5 komandējuma dienām.
3. Domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim pēc komandējuma iesniegt komandējuma atskaiti
Grāmatvedības un finanšu nodaļā.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

16.§
Par saistošo noteikumu Nr.15 ”Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
“Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets” apstiprināšanu
______________________________________________________________________
(I.Markova)
Saskaņā ar Valkas novada domes iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu un struktūrvienību
iesniegumiem, piešķirtajiem aizņēmumiem, pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši
grozījumu priekšlikumi:
• Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums;
• Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
• Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas
kodiem;
• Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;
• Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta un
46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 9 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, S.Pilskalne, I.Noviks, V.Zariņš),
PRET – 3 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns), ATTURAS – 1 deputāts (A.Simulis),

Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets” triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi
pieejami Valkas novada domes ēkā Semināra ielā 9, Valkā.
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2015.gada 27.augustā

Nr.15
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2015.gada 27.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.12,16.§)

Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

1. Apstiprināt 2015.gada Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumi (1.pielikums).
2. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums).
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2015.gada 27.augusta
saistošiem noteikumiem Nr.15
Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.15
„Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2
„Valkas novada domes 2015.gada pamatbudžets””
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem lēmumiem
,saņemtajiem iestāžu ,struktūrvienību iesniegumiem , Pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumos apkopoti
sekojoši grozījumu priekšlikumi:
• Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi , kā arī to izlietojums;
• Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
• Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
• Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa ;
• Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
1.
Ieņēmumi
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem , citiem prognozētajiem ieņēmumiem , veikti grozījumi
budžeta ieņēmumu prognozē – palielinājums EUR 175838.-.
1.1. Pašvaldības saņemtie dažādi nenodokļu ieņēmumi palielināti par EUR 300.-:
1.2. Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta palielināti par EUR 319167,-, tajā skaitā:
• Saņemts finansējums par realizēto projektu „ Sadzīves atkritumu izgāztuves „Celīši
rekultivācija”„ EUR 91494.-,
• Saņemts finansējums par realizēto projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazināšanai Valkas novada Bērnu –jaunatnes sporta skolas sporta zālē” –EUR
181006.-,
• Saņemts finansējums par realizēto projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada
Ērģemes ciemā” EUR 41357.-;
1.3. ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem EUR 21274.-;
1.4.Pārējie ieņēmumi samazināti par EUR 164903.-.
2. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un
ekonomiskās klasifikācijas kodiem , kopumā izdevumus samazinot par EUR 138011.-.
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem kopumā izdevumi palielināti par EUR 3200.-, tajā skaitā samazināti
izdevumi:
• Dzimtsarakstu nodaļai EUR 668.-;
• Vijciema pagasta pārvaldei EUR 1647.-;
palielināti izdevumi:
• Valkas novada domei EUR 10530.-;
• Zvārtavas pagasta pārvaldei EUR 270.-;
• Valkas pagasta pārvaldei EUR 1730.-;
• Kārķu pagasta pārvaldei EUR 2376.-;
• Ērģemes pagasta pārvaldei EUR 609.-;
• Samazināti izdevumi aizdevumu apkalpošanai un procentu apmaksai EUR 10000.-.
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 6388,- tajā skaitā samazinājums:
• Valkas pilsētas autotransports EUR 1400.-;
• Valkas pagasta autotransports EUR 1317.-;
• Tūrisma informācijas birojs EUR 4500.-;
tajā skaitā palielinājums:
• Ērģemes autotransports EUR 5100.-;
• Zvārtavas pagasta autotransports EUR 6735.-;
2.3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai samazināti izdevumi par EUR 86174,- ,tajā
skaitā :
• Siltumapgādes nodaļai EUR 28186.• Kārķu pagasta komunālajai saimniecībai EUR 1023.-;

• Valkas pagasta komunālajai saimniecībai EUR 2000.-;
• Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecībai EUR 1545.-;
• Vijciema pagasta komunālajai saimniecībai EUR 645.-;
• Valkas ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai EUR 36700.-;
• Vijciema pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai EUR 1000.-;
• Zvārtavas pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai EUR 375.-;
• Valkas ielu apgaismošanai EUR 10000.-;
• Vijciema pagasta ielu apgaismošanai EUR 700.-;
2.4. Atpūtai , kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā palielināti par EUR 30061.-, tajā skaitā :
• Sporta pasākumiem EUR 1985.-;
• Valkas pilsētas stadionam EUR 744.-;
• Valkas ģimnāzijas sporta hallei EUR 1222.-;
• Valkas pagasta Lugažu bibliotēkai EUR 208.-;
• Valkas pagasta Sēļu bibliotēkai EUR 75.-;
• Vijciema pagasta bibliotēkai EUR 146.-;
• Zvārtavas pagasta bibliotēkai EUR 304.-;
• Kārķu pagasta tautas namam EUR 446.-;
• Ērģemes pagasta Turnas tautas namam EUR 1023.-;
• Vijciema pagasta tautas namam EUR 967.-;
• Mierkalna tautas namam EUR 335.-;
• Saieta namam „Lugažu muiža” EUR 681.-;
• Dziesmu un deju svētkiem EUR 10041.• Kārķu pagasta jauniešu centram EUR 82.-;
Palielināts budžets :
• Izglītības,kultūras,sporta un jaunatnes nodaļai EUR 2087.-;
• Kārķu pagasta bibliotēkai – EUR 857.-;
• Valkas novadpētniecības muzejam EUR 3502.-;
• Pārējiem kultūras pasākumiem –EUR 42038.-;
2.5. Izglītībai kopumā izdevumi samazināti par EUR 37202.-,tajā skaitā samazināti
• Valkas pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa” EUR 10000.- ;
• Valkas pamatskolai- EUR 12130.-;
• Ērģemes pamatskolai EUR 2245.- ;
• Vijciema pamatskolai EUR 1962.-;
• Ozolu pamatskolai EUR 1129.-;
• J.Cimzes Valkas Mūzikas skolai EUR 4487.-;
• Valkas mākslas skolai EUR 1809.-;
• Bērnu jaunatnes sporta skolai EUR 4848.-;
• Bērnu jauniešu centram „Mice” EUR 1181.-.
Palielināts finansējums atbilstoši papildus ieņēmumiem:
• Valkas ģimnāzijai EUR 2589,-.
3. Sociālai aizsardzībai kopumā izdevumi samazināti par EUR 54284.- , tajā skaitā
• Valkas novada bāriņtiesai – EUR 562.• Nakts patversmei – EUR 1800.-;
• Valkas novada Ģimenes atbalsta centram „Saulīte” – EUR 5499.-;
• Sociālajam dienestam – EUR 46423.-.
4. Finansēšana –aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa
4.1. aizņēmumu atmaksa EUR313857.- tajā skaitā:
• Projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas novada
Bērnu –jaunatnes sporta skolas sporta zālē” –EUR 181006.-,
• Projektā „ Sadzīves atkritumu izgāztuves „Celīši rekultivācija”„ EUR 91494.-,
• Projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Ērģemes ciemā” EUR 41357.-;
Valkas novada domes priekšsēdētājs
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17.§
Valkas novada deputāta Ivara Novika iesnieguma
par deputāta pilnvaru nolikšanu izskatīšana
_____________________________________________
(V.A.Krauklis)
Deputāts I.Noviks lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Valkas novada dome izskata novada domes deputāta Ivara Novika 2015. gada 20.augusta iesniegumu par
deputāta pilnvaru nolikšanu. Atbilstoši likumam lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā
ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta
personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem, attiecīgā
deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta
statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkta un ceturtās daļas, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, V.Zariņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Izbeigt Valkas novada deputāta Ivara NOVIKA deputāta pilnvaras pirms termiņa.
2. Lēmumu pēc tā parakstīšanas iesniegt Valkas novada Vēlēšanu komisijai.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Sēde slēgta 2015.gada 27.augustā plkst.11:30
Valkas novada domes priekšsēdētājs
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