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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SĒDES

PROTOKOLS
Nr. 16

Valkā

2015.gada 26.novembrī

Sēde sasaukta 2015.gada 26.novembrī plkst.10:00.
Sēdi atklāj 2015.gada 26.novembrī 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, Agris SIMULIS, Valdis ROGAINIS, Kristīne SIMONOVA,
Maruta STABULNIECE, Vita BĒRZIŅA, Andis SULA,
Aivars GAILIS, Sandra PILSKALNE, Mārtiņš
KREILIS, Ligita ZIEMIŅA, Viesturs ZARIŅŠ
Nepiedalās deputāti:
Unda OZOLIŅA – komandējums pamatdarbā
Aivars SJADEME – aizņemts pamatdarbā
Valdis ŠAICĀNS – aizņemts pamatdarbā
Piedalās administrācijas darbinieki:
Iveta Markova, Aija Jurjāne, Antra Ķīkule, Guntis Bašķis, Rolands Rastaks, Lāsma Engere, Anda Mičule,
Vilnis Vilguts, Viktors Kaņepe, Līga Lāne, Dzintars Rudzītis, Toms Simtiņš, Gunta Smane, Eduards Dzilna,
Ivo Meļķis, Zane Brūvere, Aivars Cekuls, Jānis Lapsa, Raitis Priede, Mārīte Kalniņa, Jānis Krams
Novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atklāj domes sēdi.
Deputāti atklāti balsojot ar 12 balsīm „PAR” Vents Armands KRAUKLIS, Agris SIMULIS, Valdis
ROGAINIS, Kristīne SIMONOVA, Maruta STABULNIECE, Vita BĒRZIŅA, Andis SULA, Aivars GAILIS,
Sandra PILSKALNE, Mārtiņš KREILIS, Ligita ZIEMIŅA, Viesturs ZARIŅŠ „PRET” – nav, „ATTURAS” –
nav, Valkas novada dome nolemj apstiprināt šādu 2015. gada 26. novembra domes sēdes DARBA
KĀRTĪBU:
1. Par saistošo noteikumu Nr.19 “Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju, māju
nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā” apstiprināšanu.
2. Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2,2.§) 14., 68.un 69 pielikumā.
3. Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” līdzfinansējuma nodrošināšanu.
4. Par Kārķu pagasta autobusa Mercedes Benz Sprinter, KA-8250 (19 sēdvietas) maksas pakalpojumu
izcenojumu apstiprināšanu.
5. Par finansiālu atbalstu Elektronikas pulciņam.
6. Par Grantu programmu “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”
7. Par saistošo noteikumu Nr.20 “Par Valkas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”
apstiprināšanu.
8. Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 27.novembra nolikumā Nr.25 “Par iepirkumu
veikšanu Valkas novada pašvaldības iestādēs”.
9. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Vladimiram Beļajevam.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Par telpu nomu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu “Nagliņas” ēkā.
Par kāpņu demontāžu.
Par ieceres atsevišķu augošu koku ciršanai publiski pieejamos objektos publisku apspriešanu.
Par izsoles protokola par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Omuļu skola”, izsoles gaitu,
apstiprināšanu.
Par pašvaldības īpašuma Valkā, Raiņa iela 3”, izsoles atzīšanu par nenotikušu.
Par zemes nomas līguma par zemes gabalu Valkas pagastā “Jaunzemes” atstāšanu spēkā un
atsavināšanas procedūru.
Par pirkuma līguma slēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu par zemes gabalu Valkā, Zemgales ielā
32.
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
Par kārtējo domes sēdi decembra mēnesī.
Par pieminekli Valkā “Latviešu pagaidu nacionālā padome – 1917.”
Par līdzfinansējumu projektam “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Valkā”.
Par “Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas” izsniegšanu.
Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 29.oktobra lēmumā “Par sadarbības līguma
slēgšanu” (protokols Nr.14,25.§).
Par tiešo līdzdalību SIA “ZAAO”.

1.§
Par saistošo noteikumu Nr.19 „ Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju,
māju nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā”
apstiprināšanu
__________________________________________________________________________________
(A.Jurjāne)
Valkas novadā nav noteikumu, kas regulētu ielu nosaukumu, ēku numuru, māju nosaukumu un objektu
norāžu zīmju izvietošanu. Joprojām uz vairākām ēkām ir saglabājušās ēku numura zīmes ar aizkrāsotu
uzrakstu krievu valodā, ir dažādu formātu ēku numura zīmes, kā arī daudzviet pagastos nav norāžu uz
dzīvojamajām mājām.
Lai noteiktu vienotu kārtību šajā jomā un nodrošinātu vizuālo informāciju par nekustamo īpašumu
objektiem, nepieciešams pieņemt saistošos noteikumus.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Saimnieciskās komitejas 2015.gada 9.novembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.10, 3.§), Finanšu komitejas 2015.gada 19. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9,
3.§) un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 43.panta pirmās
daļas 5. un 7.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes saistošos noteikumus Nr.19 „Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu
grupu numura zīmju, māju nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.19 „Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju, māju
nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā” triju darba dienu laikā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Saistošos noteikumus Nr.19 „Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju, māju
nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā” publicēt pašvaldības mājas lapā internetā un
pašvaldības bezmaksas laikrakstā „Valkas Novada Vēstis”.
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Kancelejas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2015.gada 26.novembrī

Nr.19
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2015.gada 26.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.16,1.§)

Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju,
māju nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 2.punktu
un 43.panta pirmās daļas 5. un 7.punktu

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā izvietojamas ielu nosaukuma zīmes, ēku
numura zīmes, māju (nekustamo īpašumu) nosaukumu plāksnes un norādes ar informāciju uz
infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem Valkas novada administratīvajā teritorijā, tajā skaitā vasarnīcu
(dārza māju) un zemesgabalu numura zīmes, administratīvo atbildību par noteikumu neievērošanu un
noteikumu izpildes kontroli.
2. Ēku numura zīmes Valkas pilsētā un novada ciemos, kur ielām ir doti nosaukumi, vai māju nosaukuma
zīmes ir jāizvieto pie visiem apbūvētajiem nekustamajiem īpašumiem.
3. Vasarnīcu (dārza māju) un zemes gabalu numura zīmes ir jāizvieto pie visiem zemes īpašumiem un
lietojumiem.
4. Nosaukumu un numura zīmju izvietotājs ir atbildīgs par to uzturēšanu labā tehniskā un vizuālā stāvoklī
(plāksne nedrīkst būt sarūsējusi, deformēta, sabojāta, iztrūkstošiem burtiem vai aizkrāsota) informācijas
aktualizāciju un atbilstību Valsts valodas likuma prasībām.
5. Vienpusējo ceļa zīmi Nr.706 „Virziena rādītājs” ar brūnu fonu uzstāda atbilstoši standartam LVS 772:2014, un citas normatīvajos aktos noteiktās norādes un informācijas zīmes (dabas un vēstures pieminekļi
u.c.) uzstāda atbilstoši attiecīgajiem standartiem.
II. Ielu nosaukuma zīmes un virziena rādītāji
6. Ielu nosaukuma zīmju uzstādīšanu, uzturēšanu un nomaiņu ielu krustojumos uz ēkām vai žogiem ielu
stūros, kā arī norāžu zīmju stiprinājumu stabu uzstādīšanu nodrošina pašvaldība, par to informējot attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju.
7. Ielas nosaukuma norāde atbilst šādām prasībām:
7.1. izmērs 160x420mm, 160x640mm (atkarībā no zīmju skaita plāksne var būt garāka (skatīt
6.pielikumu)),
7.2. fona krāsa – tumši zila (RAL 5013 vai ekvivalents), balti, gaismu atstarojoši latviešu alfabēta
burti,
7.3. materiāls – alumīnijs (skārds, plastikāts), krāsots pulverkrāsošanas tehnikā,
7.4. ielu nosaukumu norādes tiek izvietotas uz norāžu zīmju stiprinājumu stabiem (noteikumu
8.1.punkts).
8. Virziena rādītājus ar informāciju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem un norādes zīmes
izvieto uz norāžu zīmju stiprinājumu stabiem:
8.1. stabs: karsti cinkota tērauda caurules stabs, garums 2500-4000mm virs zemes, diametrs 6090mm, sieniņu biezums 1,5-2mm, augšējais gals noslēgts ar uzgali, nostiprinājums tādā veidā, kas
nodrošina staba vertikālo noturību;
8.2. ielu norādes zīme: alumīnijs (emaljēts metāls), izmēri: 160x700mm vai 160mmx800mm, zaļš
fons (RAL 6026 vai ekvivalents) pulverkrāsošanas tehnikā, burti un cipari no atstarojoša materiāla baltā
krāsā (skatīt 1.pielikumu);
8.3. virziena rādītājs ar informāciju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem: alumīnijs
(emaljēts metāls), izmēri: 160mmx750mm vai 160mmx800mm, balts fons pulverkrāsošanas tehnikā, burti un
cipari no atstarojoša materiāla zaļā krāsā (skatīt 1.pielikumu), informāciju var papildināt attiecīga ikona.

9. Pie viena norāžu zīmju stiprinājumu staba atļauts vairākus virziena rādītājus uz infrastruktūras, kultūras
vai tūrisma objektiem tā, lai tie neaizsegtu cits citu.
10. Par norāžu zīmju stiprinājumu stabu un virziena rādītāju izvietošanas nepieciešamību un skaitu lemj:
Valkas pilsētā – izpilddirektora vietnieks- atbildīgais par Valkas pilsētu, pagastos – pagastu pārvalžu vadītāji,
izvērtējot:
10.1. katra jauna virziena rādītāja atbilstību normatīvo aktu prasībām un iederību vidē;
10.2. objekta, uz kuru vērsts virziena rādītājs, sabiedrisko nozīmi;
10.3. attālumu no virziena rādītāja līdz objektam;
10.4. esošo virziena rādītāju daudzumu pie norāžu zīmju stiprinājumu staba;
10.5. iespējamo apdraudējumu satiksmes drošībai, aizsedzot ceļa zīmes, traucējot transportlīdzekļu
vai gājēju redzamību.
III. Ēku numura zīmju izvietošanas kārtība
11. Ēkas numura zīmes izvieto uz visām dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai
paredzētām ēkām, kurām piešķirta atsevišķa adrese.
12. Par ēkas numura zīmes izgatavošanu, izvietošanu un uzturēšanu atbilstoši šo noteikumu prasībām, kā
arī par neatbilstošu numura zīmju demontēšanu, ir atbildīgs ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
13. Adresei ēkas numura zīmē jāatbilst Valsts adrešu reģistra datiem.
14. Uz ēkas numura plāksnes norāda šādu informāciju:
14.1. ielas nosaukumu,
14.2. ēkas numuru (ja ēkas numurs satur gan ciparus, gan burtus, lietojams lielais burts, piemēram,
3A (skatīt 2.un 4.pielikumu)),
14.3. norādi uz ēkas piederību (privātīpašums vai īpašnieka iniciāļus un uzvārdu, valsts īpašums,
pašvaldības īpašums u.c.),
14.4. ciematā, kur ielai nav nosaukuma, bet numuri vai nosaukumi ir ēkām (Māja Nr. 4, Depo u.tml.)
norāda ēkas nosaukumu, īpašuma piederību, pašvaldības īpašumiem var būt arī pagasta ģerbonis.
15. Ēkas numura plāksne (skatīt 2., 3.un 4.pielikumu):
15.1. izmēri: 200x300mm, 220x320mm vai 280x320mm;
15.2. fona krāsa – tumši zila (RAL 5013 vai ekvivalents), latviešu alfabēta burti un arābu cipari –
balti, gaismu atstarojoši,
15.3. materiāls – alumīnijs (skārds, plastikāts).
16. Mainoties noteikumu 14.punktā minētajai informācijai, ēkas īpašnieks vai tiesiskais valdītājs par saviem
līdzekļiem trīs mēnešu laikā izvieto jaunu ēkas numura zīmi atbilstoši šo noteikumu prasībām.
17. Ēkas numura zīmi novieto ielas pusē uz ēkas sienas 2,5-3,0m augstumā no zemes, 0,3–0,5m attālumā
no ēkas stūra vai uz žoga (ja ēka atrodas iežogotā teritorijā un ēkas numura zīme pie fasādes nav skaidri
saskatāma) ne zemāk kā 1,4m augstumā no zemes. Ja ēkas siena un žogs nav piemēroti (aizsedzoši koku,
krūmu stādījumi, pārāk liels attālums līdz ielai u.tml.), plāksni var novietot uz norāžu staba.
18. Ja ēka atrodas perpendikulāri ielai, saistībā ar kuru ir piešķirta adrese, ēkas numura zīmi izvieto uz ēkas
fasādes, kas vērsta pret ielu, saistībā ar kuru ir piešķirta adrese, ēkas labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi).
19. Daudzdzīvokļu namiem, kuriem ieeja ēkā nav vērsta pret ielu, ēkas numura zīmi papildus izvieto uz
fasādes, kurā atrodas ieeja ēkā, labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi).
20. Iekšpagalmā ēkas numura zīmi papildus izvieto pie sienas, kas redzama no piebraucamā ceļa, labajā
pusē (skatoties virzienā uz ēkas fasādi) 2,5 m augstumā no zemes, 0,3m–0,5m attālumā no ēkas stūra.
21. Pie slēgtu vai iežogotu teritoriju galvenās iebraukšanas vietas (vārtiem vai žoga) var izvietot teritorijā
esošo ēku numuru informatīvo zīmi, kas norāda uz visām teritorijā esošo ēku adresēm.
22. Ēkas numura zīmi izvieto trīs mēnešu laikā no lēmuma par adreses piešķiršanu vai maiņu spēkā
stāšanās dienas.
IV. Telpu grupu numura zīmes
24. Par daudzdzīvokļu māju telpu grupas numura zīmes izgatavošanu un izvietošanu atbilstoši noteikumu
prasībām ir atbildīgs ēkas īpašnieks vai apsaimniekotājs.

24. Telpu grupas numura zīmes izmēri: 100x200mm vai 100x300mm, balti arābu cipari uz zila fona (RAL
5013 vai ekvivalents), materiāls - alumīnijs (skārds, plastikāts (skatīt 6.pielikumu)).
25. Telpu grupu numura zīmes izvieto virs ieejas kāpņu telpā. Ēkai ar divām vai vairākām līdzvērtīgām
ieejām tās izvieto identiskās vietās, ņemot vērā ēkas arhitektonisko veidojumu.
26. Par dzīvokļa numura izvietošanu uz dzīvokļa durvīm ir atbildīgs dzīvokļa īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
Dzīvokļa numuram jābūt labi saredzamam, saprotamam un kārtīgam.
V. Nekustamo īpašumu nosaukumi
27. Par nekustamā īpašuma (mājas) nosaukuma plāksnes izgatavošanu un izvietošanu atbilstoši šo
noteikumu prasībām ir atbildīga pašvaldība.
28. Nekustamo īpašumu (māju) nosaukumu plāksnes izvieto pie ēkas fasādes vai sienas vai žoga ielas vai
piebraucamā ceļa pusē tā, lai uzraksts būtu labi salasāms. Plāksne novietojama 2,5-3m augstumā virs
zemes pie ēkas sienas vai ne zemāk kā 1,4m augstumā virs zemes pie žoga.
29. Vietās, kur ēkas siena vai žogs nav piemēroti plāksnes izvietošanai, plāksne piestiprināma pie norāžu
zīmju stiprinājumu staba.
30. Ja viena vai vairākas mājas neatrodas ceļa malā, tad pie iebraucamā ceļa jānovieto norāžu zīmju
stiprinājumu stabs ar mājas nosaukumu vai māju nosaukumiem (virzienā no augšas uz leju – sākot ar
tuvākesošo).
31. Nekustamā īpašuma nosaukuma plāksnes atbilst šādām prasībām (skatīt 4.un 5.pielikumu):
31.1. izmēri: 160x420mm; 160x640mm; 160x840mm (atkarībā no zīmju skaita plāksne var būt
garāka);
31.2. Ērģemes, Kārķu, Vijciema, Zvārtavas pagastos - gaismu atstarojoši latviešu alfabēta burti uz
zaļa fona RAL 6005 vai ekvivalents), Valkas pagastā – uz ķiršsarkana fona (RAL 3004 vai ekvivalents) un
Valkas pilsētā – uz zila fona (RAL 5013 vai ekvivalents),
31.3. materiāls – alumīnijs (mitrumizturīgs saplāksnis vai cits līdzvērtīgs materiāls), krāsots
pulverkrāsošanas tehnikā.
32. Nosaukuma plāksne tiek izvietota pie norāžu zīmju stiprinājumu staba (noteikumu 8.1.punkts).
VI. Vasarnīcu un zemes gabalu numura zīmes
33. Par vasarnīcas (dārza mājas) un zemesgabala numura zīmes izvietošanu ir atbildīgs īpašnieks vai
nomnieks.
34. Zemesgabala numura zīmes plāksnes izvieto pie ēkas fasādes vai sienas, vai žoga ceļa pusē tā, lai
uzraksts būtu labi salasāms. Plāksne novietojama 2,5-3m augstumā virs zemes pie ēkas sienas vai ne
zemāk kā 1,4m augstumā virs zemes pie žoga.
35. Vietās, kur ēkas siena vai žogs nav piemēroti plāksnes izvietošanai, plāksne piestiprināma pie norāžu
zīmju stiprinājumu staba atbilstoši noteikumu 8.1.punktam.
36. Zemesgabala numura zīmes plāksnes atbilst šādām prasībām (skatīt 6.pielikumu):
36.1. izmēri: 160x160mm vai 220x220mm;
36.2. fona krāsa – tumši zila (RAL 5013 vai ekvivalents), gaismu atstarojoši arābu cipari, zem
numura var norādīt arī zemes gabala īpašnieka vārda iniciāli un uzvārdu;
36.3. materiāls – alumīnijs (skārds, plastikāts), krāsots pulverkrāsošanas tehnikā.
37. Zemesgabala numura zīmes plāksne var neatbilst noteikumu 36.punkta prasībām, ja numura zīmes
plāksne ir mākslinieciski izveidota no metāla, koka vai akmens un tā ir labi saskatāma un saprotama. Šādā
gadījumā nosaukuma plāksne nevar būt mazāka par 220x220mm.
VII. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontrole
38. Par noteikumu prasībām neatbilstošas plāksnes izvietošanu vai saglabāšanu nekustamā īpašuma
īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no EUR 10 līdz EUR 50.

39. (1) Par nekustamā īpašuma nosaukuma vai numura zīmes neesamību nekustamā īpašuma īpašniekam
vai tiesiskajam valdītājam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no EUR 10 līdz EUR 50.
(2) Par atkārtotu nekustamā īpašuma nosaukuma vai numura zīmes neesamību nekustamā īpašuma
īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam uzliek naudas sodu no EUR 55 līdz EUR 100.
40. (1) Par noteikumu 4.punkta pārkāpšanu nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no EUR 10 līdz EUR 50.
(2) Par atkārtotu noteikumu 4.punkta pārkāpšanu nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam
uzliek naudas sodu no EUR 55 līdz EUR 100.
41. Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz administratīvo pārkāpumu protokoliem, izskata Valkas
novada pašvaldības Administratīvā komisija, ja normatīvajos aktos nav noteikta cita institūcija.
VIII. Noslēguma jautājumi
42. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs līdz 2017.gada 1.janvārim demontē noteikumiem
neatbilstošas vai neatbilstoši izvietotas nosaukuma vai numura plāksnes un izvieto nosaukuma vai numura
plāksnes saskaņā ar šo noteikumu prasībām.
43. Noteikumu 41.punkts netiek piemērots attiecībā uz mākslinieciski veidotiem māju nosaukumiem no
metāla, akmens vai koka.
44. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis
Pielikums
pie Valkas novada domes
2015.gada 26.novembra
saistošiem noteikumiem Nr.19

Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju, māju nosaukumu
un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Valkas novadā nepieciešami noteikumi, kas regulētu ielu
nosaukumu, ēku numuru, māju nosaukumu un objektu norāžu zīmju
izvietošanu. Joprojām uz vairākām ēkām ir saglabājušās ēku
numura zīmes gan ar bojātiem uzrakstiem, gan krievu valodā, tās ir
dažādos formātos, kā arī pagastos trūkst norāžu uz dzīvojamajām
mājām un citiem objektiem.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka kādā kārtībā tiek izvietotas un uzturētas
šādas informatīvās zīmes:
- ielu nosaukuma zīmes,
- ēku numura zīmes,
- telpu grupas numura zīmes,
- nekustamā īpašuma (mājas) nosaukuma plāksnes,
- vasarnīcas (dārza mājas) un zemesgabala numura zīmes,
kā arī to izmēri, materiāls un krāsa.
Saistošajos noteikumos paredzēta arī administratīvā atbildība par
noteikumu neievērošanu.
3. Informācija par plānoto projekta Budžetu būtiski neietekmēs, jo norāžu nomaiņa un izvietošana tiks
ietekmi uz pašvaldības budžetu
īstenota pakāpeniski.
4. Informācija par plānoto projekta Uzņēmējdarbības vide novadā tiks ietekmēta pozitīvi, jo uzlabosies
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
teritorijas informatīvā sistēma, kas ļaus labāk orientēties Valkas
pašvaldības teritorijā
novadā un vajadzības gadījumā ātri atrast un identificēt
nepieciešamos īpašumus.
5. Informācija par
Administratīvās procedūras netiek mainītas.
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām
privātpersonām.
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis

2.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmuma
“Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”
(protokols Nr.2, 2.§) 14., 68., 69. pielikumā
____________________________________________________________________
(Dz.Rudzītis, L.Lāne )
Dome izskata Valkas novada domes Siltumapgādes nodaļas vadītāja Dzintara Rudzīša 2015. gada
10.novembra iesniegumu par darba samaksas paaugstināšanu siltumapgādes nodaļas darbiniekiem; malkas
sagatavotājam – zāģētājam 2.50 EUR/m3 un palīgstrādniekam malkas gatavošanā 2.20 EUR/m3 par
sagatavoto malkas kubikmetru.
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no IKSJ nodaļas Masu pasākumu organizatores Līgas
Lānes ar lūgumu veikt izmaiņas 2015.gada 29.janvāra lēmumā (protokols Nr.2, 2.§) 68., 69. pielikumā un
apstiprināt Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu štatu sarakstu no valsts budžeta
mēŗķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2015.gadam. Līdz ar to priekšlikums pielikumā Nr.68 „Valkas novada
amatiermākslas kolektīvu vadītāju amata vietu un darba samaksas saraksts “Mērķdotācija” veikt grozījumus,
sakarā ar decembra mēnesī plānoto darbu apjomu:
1. Palielināt darba slodzi sekojošiem amatiem:

Amats

Darba vieta

Senioru koris DZIESMU
ROTA, diriģents
Vidējās paaudzes deju
kopa SPRIŅĢI, vadītājs
Kārķu vidējās paaudzes
deju kolektīvs, vadītājs

Valkas KN

2.

Amata vietu
skaits
0,36

Algas likme
EUR
450

Darba alga
mēnesī EUR
162

0,2

450

90

0,2

450

90

Valkas KN

Amata vietu
skaits
0,29

Algas likme
EUR
450

Darba alga
mēnesī EUR
130,50

Valkas KN

0,24

450

108

Saieta nams
“Lugažu muiža”
Kārķu TN

Izveidot jaunus amatus :
Amats
Darba vieta

Sieviešu koris
ZIEMEĻSTĪGA,
kormeistars
Senioru koris DZIESMU
ROTA, kormeistars

Pielikumā Nr.69„Valkas novada amatiermākslas kolektīvu amatu vietu un darba samaksas saraksts ” izslēgt
no saraksta:
Nr.
Amats
Amata vietu
Algas likme
Darba alga
p.k
skaits
EUR
mēnesī EUR
7.
Jauktā kora RONDO diriģents (Vijciema TN)
0,21
450
94,50
8.
Jauktā kora RONDO kormeistars (Vijciema TN)
0,12
450
54
9.
Jauktā kora RONDO koncertmeistars (Vijciema
0,11
450
49,50
TN)
39. Bērnu popgrupas vadītājs (Turnas TN)
0,08
450
36
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada
16.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 1.§) un Finanšu komitejas 2015.gada 19.novembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.10, 1.§) vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumā „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 2.§) šādus grozījumus:
1.1. Apstiprināt 14.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.2. Apstiprināt 68.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums) 2015.gada decembra mēnesim.
1.3. Apstiprināt 69.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums).
Uzdot personāla nodaļas vadītājai Līgai Metuzālei nodrošināt 1.punktā minētos darba līgumu grozījumu
projektu sagatavošanu un iesniegt domes izpilddirektoram parakstīšanai.
Veikt attiecīgos grozījumus Valkas novada domes pamatbudžetā.
Par lēmuma izpildi atbild iestādes vadītāji un Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
Lēmuma 1.1.punkts stājas spēkā 2015.gada 1.decembrī.
Lēmuma 1.2. punkts stājas spēkā 2015.gada 1.decembrī un ir spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim
(ieskaitot).
Lēmums 1.3. punkts stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
1.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 26.novembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.16, 2.§)
14.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.2, 2.§)

Valkas novada domes
Siltumapgādes nodaļas darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Amats
Nodaļas vadītājs
Tehniskās uzraudzības
inspektors
Atslēdznieks
Atslēdznieks-metinātājs
Elektroatslēdznieks
Laborants
Apkures krāšņu
kurinātājs (7 mēneši)
Apkures krāšņu
kurinātājs
Malkas sagatavotājs
Palīgstrādnieks (malkas
sagatavošanā)
Apkures krāšņu
kurinātājs (5 mēneši)
Atslēdznieks-metinātājs

Amata
vietu
skaits

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

1

890

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī/
stundas tarifa
likme (EUR/h)
778.43

0,5

483.10

483.10

1
1
1
0,8

2.166 EUR/h
2.166 EUR/h
2.166 EUR/h
499

2.166 EUR/h
2.166 EUR/h
2.166 EUR/h
435.92

1.93
1.93
1.93

3

2.166 EUR/h

2.166 EUR/h

1.46

5

2.166 EUR/h

2.166 EUR/h

1.46

1

2.50

EUR/m3

EUR/m3

1

2.20 EUR/m3

2.20 EUR/m3

4

2.166 EUR/h

2.166 EUR/h

1.46

1

2.166 EUR/h

2.166 EUR/h

1.93

2.50

Iespējamais
maksimālais
darba algas
koeficients

Piemaksa
par papildus
pienākumu
veikšanu

15%

2.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 26.novembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.16, 2.§)
68.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.2, 2.§)

Valkas novada tautas mākslas kolektīvu vadītāju amata vietu
un darba samaksas saraksts
Mērķdotācija
Nr.
p.k.
1.
2.
3.

Valkas KN

Amata
vietu
skaits
0,048

Algas
likme (EUR
mēnesī)
450

Darba alga
mēnesī
(EUR)
21,60

Valkas KN

0,048

450

21,60

Vijciema TN

0,048

450

21,60

Amats

Darba vieta

Tautas lietišķās mākslas studijas
SAULĪTE vadītājs
Folkloras deju kopas SUDMALIŅAS
vadītājs
Vijciema amatierteātra režisors

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Saieta nama „Lugažu muiža” jauktā
vokālā ansambļa vadītājs
Senioru jauktā kora DZIESMU ROTA
diriģents
Sieviešu kora ZIEMEĻSTĪGA diriģents
Vijciema jauktā kora RONDO diriģents
Vidējās paaudzes deju kopas AIJA
vadītājs
Vidējās paaudzes deju kopas SPRIŅĢI
vadītājs
Kārķu vidējās paaudzes deju kolektīva
vadītājs
Senioru
kora
DZIESMU
ROTA
kormeistars
Sieviešu
kora
ZIEMEĻSTĪGA
kormeistars

Saieta nams
„Lugažu muiža”
Valkas KN

0,048

450

21,60

0,36

450

162,00

Valkas KN
Vijciema TN
Valkas KN

0,11
0,08
0,11

450
450
450

49,50
36,00
49,50

Saieta nams
„Lugažu muiža”
Kārķu TN

0,2

450

90,00

0,2

450

90,00

Valkas KN

0,24

450

108,00

Valkas KN

0,29

450

130,50

3.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 26. novembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.16, 2.§)
69.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.2, 2.§)

Valkas novada amatieru mākslas kolektīvu amatu vietu
un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.
1.
2.

Amats
Sieviešu kora ZIEMEĻSTĪGA diriģents
(Valkas KN)
Sieviešu kora ZIEMEĻSTĪGA kormeistars
(Valkas KN)

Amata
vietu
skaits

Algas
likme
(EUR)

0.21

450

94.5

0.18

450

81

450

49.50

3.

Sieviešu kora ZIEMEĻSTĪGA
koncertmeistars (Valkas KN)

0.11

4.

Senioru kora DZIESMU ROTA diriģents
(Valkas KN)

0,21

5.

Senioru kora DZIESMU ROTA kormeistars
(Valkas KN)

0.16

6.

Senioru kora DZIESMU ROTA
koncertmeistars (Valkas KN)

0.11

450
450
450

94.50
72
49.50

8.

Tautas lietišķās mākslas studijas SAULĪTE
vadītājs (Valkas KN)
Aušanas pulciņa vadītājs (Turnas TN)

0.17

450

76.50

9.

Aušanas pulciņa vadītājs (Kārķu TN)

0.13

450

58.50

7.

10.
11.
12.
13.

Tautas mūzikas kapelas SUDMALIŅAS
vadītājs (Valkas KN)
Folkloras deju kopas SUDMALIŅAS vadītājs
(Valkas KN)
Tautas mūzikas kapelas SUDMALIŅAS
vadītājs (Valkas KN)
Folkloras - ziņģu grupas TUVU vadītājs
(Vijciema TN)

0.17

0.13
0.17
0.13
0.12

14.

Senioru amatierteātra režisors (Valkas KN)

0,17

15.

Amatierteātra ČIEKURS režisors (Vijciema
TN)

0.17

16.

Vidējās paaudzes deju kopas AIJA vadītājs
(Valkas KN)

0.34

450

Darba alga par
apstiprināto slodzi
mēnesī (EUR)

450
450
450
450
450
450
450

76.50

58.50
76.50
58.50
54
76.50
76.50
153

17.
18.
19.

Vidējās paaudzes deju kopas AIJA
koncertmeistars (Valkas KN)
Vidējās paaudzes deju kopas SPRIŅĢI
vadītājs,
(Saieta nams „Lugažu muiža”)
Vidējās paaudzes deju kopas SPRIŅĢI
koncertmeistars (Saieta nams „Lugažu
muiža”)

0.13
0.24
0.13

20.

Vidējās paaudzes deju kolektīva vadītājs
(Kārķu TN)

0.24

21.

Vidējās paaudzes deju kolektīva
koncertmeistars (Kārķu TN)

0.13

22.

Sieviešu vokālā ansambļa vadītājs (Kārķu
TN)

0.16

23.

Vokālā ansambļa vadītājs (Saieta nams
„Lugažu muiža”)

0.2

24.

Senioru vokālā ansambļa BALTIE TAUREŅI
vadītājs (Kārķu TN)

0.16

25.

Vokālā ansambļa ROMAŠKI vadītājs (Saieta
nams „Lugažu muiža”)

0,13

26.

Senioru deju kopas ZELTA RUDENS vadītājs
(Valkas KN)

0.11

27.

Eiropas deju grupas ORAVAKES vadītājs

0.11

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Eiropas deju grupas VIJOLĪTES vadītājs
(Vijciema TN)
Eksotisko deju grupas vadītājs (Saieta nams
„Lugažu muiža”)
Mūsdienu deju grupas vadītājs (Vijciema TN)
Modes deju grupas AIJA vadītājs (Valkas
KN)
Bērnu deju kolektīva SAULSTARIŅŠ vadītājs
(Valkas KN)
Bērnu deju kolektīva SAULSTARIŅŠ,
koncertmeistars (Valkas KN)
Bērnu un jauniešu aušanas pulciņa vadītājs
(Valkas KN)
Cirka pulciņa vadītājs
Bērnu ritma deju grupas vadītājs (Vijciema
TN)
Rokdarbu pulciņš (Vijciema tautas nams)
Jauniešu mūzikas ansambļa vadītājs (Kārķu
TN)
Kustību režisors Valkas pilsētas teātris
(Valkas KN)
Amatierteātra RŪDIS režisors (Saieta nams
„Lugažu muiža)
Amatierteātra LATVIĀNIS režisors (Mierkalna
tautas nams)
Līnijdeju grupa, vadītājs ( Mierkalna tautas
nams)
Sieviešu vokālā ansambļa vadītājs
(Mierkalna tautas nams)
Vīru vokālais ansamblis Valkas KN)

Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

0.11
0.1
0.11
0.11
0.14
0.1
0.13
0.08
0.11
0.13
0.11
0.17
0.17
0.17
0.1
0.2
0.16

450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450

58.50
108
58.50
108
58.50
72
90
72
58.50
49.50
49.50
49.50
45
49.50
49.50
63
45
58.50
36
49.50
58.50
49.50
76.50
76.50
76.50
45
90
72

3.§
Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta”
līdzfinansējuma nodrošināšanu
_________________________________________________________________________________
(E.Dzilna)
Plānošanas periodā 2014.g. – 2020.g. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
pārziņā ir 9 specifiskie atbalsta mērķi (SAM). Lai Valkas novada dome spētu turpināt arī 2014.g. – 2020.g.
plānošanas periodā attīstīt ūdenssaimniecības infrastruktūru Valkas pilsētā pašvaldībai jālīdzdarbojas
5.3.1.SAM “Ūdenssaimniecības sistēmu attīstība, uzlabojot vides stāvokli” ieviešanā. Galvenās atbalstāmās
darbības šinī specifiskā atbalsta mērķī ir kanalizācijas tīklu paplašināšana un kvalitātes prasībām
neatbilstošu kanalizācijas tīklu pārbūve ar uzsvaru uz jaunu pieslēgumu izveidi. Valkas novada dome īstenos
augstākminētās darbības Valkā ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu caur projektu „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta”.
Projekta atbalstīšanas gadījumā plānots veikt kanalizācijas cauruļvadu izbūvi vairākās Valkas pilsētas
ielās (Sēlijas, Smilšu, Ceriņu, Austras, Kūru, Pedeles, Zvaigžņu, Ērģemes, Poruka, Merķeļa, Puškina,
Domes bulvāris) un kanalizācijas pievadu izbūvi atsevišķām ēkām (Tālavas 45, Rīgas 30a), kas atrodas uz
pašvaldībai piederošas zemes. 2016. gadā plānots veikt tehnisko projektu izstrādi, kas sevī ietver projekta
teritorijas topogrāfisko uzmērījumu veikšanu un ģeotehnisko izpēti, kā arī ekspertīzes veikšanu izstrādātam
tehniskam projektam. Būvdarbus paredzēts veikt 2017./2018.g.
Pieejamais finansējums ir ierobežots, tādēļ VARAM veic projektu atlasi. Valkas novada dome septembra
mēnesī ir pārvarējusi pirmo priekšatlases posmu starp 60 aglomerācijām. Lai iekļūtu otrā projektu
priekšatlases posmā, tika veikta Valkas pilsētas ūdenssaimniecības sistēmas monitoringa formas
aizpildīšana pēc vienotas VARAM apstiprinātas metodikas un veikta vienkāršotā finanšu analīze (izstrādāts
finanšu modelis) atbilstoši VARAM norādēm. Finanšu modelī atspoguļojas Valkas pilsētas esošā situācija
ūdenssaimniecības jomā.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 563 043, no kurām sastāda Valkas novada domes
līdzfinansējums EUR 140 253 (24.91%) apmērā. Kohēzijas fonda līdzfinansējums sastāda EUR 422 790
(75.09%) no attiecināmām izmaksām.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015. gada. 19.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.10, 2.§) un vadoties pēc likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1.daļas 1. punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.
3.
4.
5.

Apstiprināt izstrādāto finanšu modeli, kurā Kopējās attiecināmās projekta izmaksas EUR 563 043 (pieci
simti sešdesmit trīs tūkstoši četrdesmit trīs euro un 0 centi), Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 422
790 (četri simti divdesmit divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit euro un 0 centi), Valkas novada domes
līdzfinansējums EUR 140 253 (viens simts četrdesmit tūkstoši divi simti piecdesmit trīs euro un 0 centi).
Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu EUR 140 253 (viens simts četrdesmit
tūkstoši divi simti piecdesmit trīs euro un 0 centi) apmērā.
Par lēmuma izpildi atbildīgā persona Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
4.§
Par Kārķu pagasta autobusa Mercedes Benz Sprinter, KA-8250 (19 sēdvietas)
maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
_______________________________________________________
(V.Kaņepe)

Lai sniegtu maksas transporta pakalpojumus ar Valkas novada domes Kārķu pagasta pārvaldes rīcībā
esošo autobusu, nepieciešams noteikt maksas pakalpojuma izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 19.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.10, 6.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu par sniegtajiem transporta pakalpojumiem 8.31 EUR/h un 0.13 EUR/km bez PVN ar
autobusu Mercedes Benz Sprinter, KA 8250.

2.
3.
4.
5.

Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši „Pievienotās vērtības nodokļa likumam”.
Par lēmuma izpildi atbild Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Valkas novada Kārķu pagasta autobusa Mercedes Benz Sprinter, KA-8250 (19 sēdvietas) izmantošanas
izmaksu kalkulācija

Kārķu pagasta autotransports
Maksas pakalpojumu veids - transporta pakalpojums
Laikposms - viens gads

Izdevumu klasifikācijas
kods

Rādītājs (materiāla, izejvielas nosaukums, atlīdzība un
citi izmaksu veidi)

Izmaksu apjoms noteiktā
laikposmā viena maksas
pakalpojuma veida
nodrošināšanai, EUR

2

1

3
km
3148,70

1. Tiešās izmaksas
23220

1.1. Dīzeļdegviela

4
h

(13.5 l *7 + 14.85 l *5): 12 *1.05 = 14.8 l/100km vidēji
starp vasaras un ziemas normu (0.851 EUR/l bez PVN)

11191
12101

1.05 - inflācijas un virsnormas degvielas patēriņa
koeficients
1.2. Atlīdzība autobusa vadītājam (4.23 EUR/h)

1903,50
449,04

1.3. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
23.59%
Tiešās izmaksas kopā
2. Netiešās izmaksas.
2.1. Amortizācija
EUR 5833.33: 365d.: 24h = 0.666 EUR/h

2352,54
299,66
710,94

2.2. Pārējās netiešās izmaksas - pēc tāmes pieskaitījuma
likme 30.22% no tiešajām darba izmaksām
Netiešās izmaksas kopā
3. Vadības izmaksas(11.2%)
Pakalpojuma izmaksas kopā

3148,70

Maksas pakalpojuma vienību skaits noteiktā laikposmā - 25000 km un 450 h.
Maksas pakalpojuma izcenojums (EUR) - pakalpojuma izmaksas kopā dalītas ar
maksas pakalpojuma vienību skaitu noteiktā laikposmā - 0.13 EUR/km bez PVN
un 8.31 EUR/h bez PVN
Aprēķinu sastādīja: finanšu analītiķis Viktors Kaņepe
Uzskaite: summa - autobusa lietošanas laiks reizināts ar stundas tarifa likmi un
faktiski nobrauktie km reizināti ar km likmi (degvielas izmaksas)
Piemērs:

jeb

Brauciens uz Rīgu un atpakaļ(360km), kopā patērētais laiks 6h,
tai skaitā 1h gaidīšanas režīmā
360km * 0.13EUR/km = EUR 46.8
6h * 8.31 EUR/h = EUR 49.86
EUR 46.80 + EUR 49.86 = EUR 96.66
Jeb EUR
EUR 96.66: 360km = 0.27 EUR/km

0.325 ar PVN

1010,59
376,67
3739,80

5.§
Par finansiālu atbalstu Elektronikas pulciņam
_______________________________________________
(R.Rastaks)
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Valkas novada Bērnu un jauniešu centra “Mice”
direktores K.Ganiņas rast iespēju finansiāli atbalstīt Elektronikas pulciņu. Finansējums nepieciešams, lai
iegādātos robotu komplektu LEGO EV3 Mindstorms par EUR 370,00. Robotu komplekts vajadzīgs, lai
varētu veiksmīgi startēt First Lego League (FLL) sacensībās. Latvijas skolēnu LEGO robotikas konkurss
notiks 27.02.2016. Siguldā.
Elektronikas (elektronika un robotika) pulciņš darbojas Valkas ģimnāzijā, bet pulciņa vadītājs
atalgojumu saņem no interešu izglītības mērķdotācijas Valkas novada BJC “Mice”. Pulciņā darbojas 19
audzēkņi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada
16.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 2.§), Finanšu komitejas 2015.gada 19.novembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.11, 8.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nepiešķirt finansiālu atbalstu EUR 370,00 (trīs simti septiņdesmit euro) Elektronikas pulciņam,
robotu komplekta LEGO EV3 Mindstorms iegādei.
2. Lēmuma 1.punktā minētos finanšu līdzekļus ieplānot Valkas ģimnāzijas 2016.gada budžetā.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs un
Valkas ģimnāzijas direktors.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

6.§
Par Grantu programmu “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”
____________________________________________________
(V.ZARIŅŠ)
Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Valkas novadā, Valkas novada domes Attīstības komiteja
uzdeva Attīstības un plānošanas nodaļai izpētīt citu pašvaldību pieredzi un sagatavot priekšlikumus
pašvaldības līdzdalībai uzņēmējdarbības atbalstam.
Ņemot vērā citu pašvaldību pieredzi, priekšlikums 2016.gadā uzsākt atbalstīt ar līdzfinansējumu
Valkas novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu projektus uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko
personu projektus uzņēmējdarbības uzsākšanai Grantu programmas “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas
novadā!” ietvaros.
Līdzfinansējumu uzņēmumu un fizisko personu projektiem finansēs no Valkas novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas budžeta līdzekļiem. Kopējais Pašvaldības piešķirtais finansējums
2016.gadā plānots EUR 10 000. Maksimālā pašvaldības līdzfinansējuma summa projektam būs EUR
1500.
Pašvaldība līdzfinansējumu piešķirs uzņēmumiem (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Individuālais
komersants, Zemnieku saimniecība) un fiziskām personām (kuras ir gatavas uzsākt komercdarbību,
reģistrējot uzņēmumu), ja biznesa idejas pieteikuma izvērtēšanas rezultātā biznesa ideja tiks atzīta par
konkurētspējīgu.
Projektu pieteikumus izvērtēs un lēmumu par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieņems
vērtēšanas komisija 5 locekļu sastāvā – pašvaldības pārstāvji, uzņēmēji un nepieciešamības gadījumā
pieaicinātie nozares eksperti.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 10.punkta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nolikumu Nr.12 “ Grantu programmas “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” nolikumu”.

2. Paredzēt 2016.gada Attīstības un plānošanas nodaļas budžetā Grantu programmai “Attīsti
uzņēmējdarbību Valkas novadā!” 10 000 EUR.
3. Apstiprināt Grantu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
3.1. Vents Armands Krauklis, Valkas novada domes priekšsēdētājs;
3.2.
Gunta Smane, Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;
3.3.
Kristīne Simonova, Valkas novada domes deputāte, uzņēmēja;
3.4. Iveta Markova, Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece
budžeta plānošanas jautājumos;
3.5.
Aivars Cekuls, Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

NOLIKUMS
2015.gada 26.novembrī

Nr.12
APSTIPRINĀTS
Valkas novada domes
2015. gada 26. novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.16, 6.§.)
GRANTU PROGRAMMAS
“ATTĪSTI UZŅĒMĒJDARBĪBU VALKAS NOVADĀ!”
NOLIKUMS
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Nolikums nosaka kārtību kādā tiek piešķirts Valkas novada domes (turpmāk - Pašvaldība)
līdzfinansējums (Grants) Valkas novadā reģistrēto uzņēmumu, kuros darbinieku skaits nepārsniedz 30
cilvēkus (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Individuālais komersants, Zemnieku saimniecība) projektiem
uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu projektiem uzņēmējdarbības uzsākšanai biznesa ideju
konkursa „Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” ietvaros.
2. Līdzfinansējumu uzņēmumu un fizisko personu projektiem finansē no Valkas novada domes Attīstības
un plānošanas nodaļas budžeta līdzekļiem. Kopējais Pašvaldības piešķirtais finansējums ir EUR 10 000.
3. Konkursa mērķis ir sniegt Pašvaldības atbalstu uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas realizējami
Valkas novadā līdz 2017.gada 30.jūnijam.
4. Šā mērķa īstenošanai Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas
paredz:
4.1. jaunu darba vietu radīšanu;
4.2. jaunu produktu, pakalpojumu veidošanu;
4.3. atbalstu projektiem, kuriem jau piesaistīts vai tiek plānots piesaistīt papildus finansējumu (ES
finansējums, kredīta līdzekļi, citas piesaistītās investīcijas);
4.4.komercdarbības attīstību ar tiešām eksporta pazīmēm.
5. Līdzfinansējumu nepiešķir projektiem, kas saistīti ar:
5.1. starpnieciskiem darījumiem, nekustamā īpašuma pirkšanu un pārdošanu;
5.2. rūpnieciski ražotu alkoholisko dzērienu tirdzniecību;
5.3. tabakas izstrādājumu ražošanu vai tirdzniecību;
5.4. azartspēlēm un derībām.
6. Projektu pieteikumus izvērtē un lēmumu par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem
vērtēšanas komisija 5 locekļu sastāvā. Nepieciešamības gadījumā vērtēšanas komisija var pieaicināt
nozares ekspertus.
7. Tiesības piedalīties konkursā par Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu „Attīsti uzņēmējdarbību
Valkas novadā!” ietvaros ir uzņēmumiem, kas atbilst šādiem kritērijiem:
7.1. uzņēmums atbilst Nolikuma 1.punkta nosacījumiem;
7.2. uzņēmums ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā ar juridisko adresi Valkas novadā un savu faktisko
darbību veic Valkas novada teritorijā;
7.3. uzņēmums piedalās ar savu finansējumu vismaz 10% apmērā no pieprasītā Granta apmēra.
8. Uz Pašvaldības līdzfinansējumu nevar pretendēt uzņēmumi:
8.1. kas tiek likvidēti, pasludināta uzņēmuma maksātnespēja, uzsākts tiesiskās aizsardzības process, tā
saimnieciskās darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par uzņēmuma bankrotu;
8.2. kas nav samaksājusi nodokļus un citus valsts vai pašvaldības noteiktos obligātos maksājumus
noteiktajos termiņos, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
8.3. pret kuru ir tikuši piemēroti Krimināllikumā noteiktie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

8.4. kuri tieši vai netieši saistīti ar kādu no Komisijas locekļiem vai personām, kuras piedalās Konkursa
vērtēšanā.
9. Uz Pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt fiziska persona, kas ir gatava reģistrēt uzņēmumu un
attīstīt uzņēmējdarbību Valkas novadā, sava pieteiktā projekta ietvaros.
10. Vienas komercsabiedrības vai fiziskas personas vienam projektam maksimāli pieļaujamais Pašvaldības
līdzfinansējuma apmērs ir EUR 1500. Viena komercsabiedrība vai fiziska persona konkursa kārtībā var
saņemt Pašvaldības līdzfinansējumu vienam projektam izsludinātajā Konkursā viena gada ietvaros.
11. Par atbalstāmām tiek noteiktas izmaksas, kas saistītas ar šādām vajadzībām:
11.1.
preces izstrādes izmaksas;
11.2.
pirmreizējām izmaksām, kas saistītas ar telpu iekārtošanu un inventāra iegādi;
11.3.
mārketinga izmaksām;
11.4.
specifiskas tehnikas un / vai iekārtas iegādi (t.sk. transports, uzstādīšana u.c.);
11.5.
izejmateriālu iegādi radošas komercdarbības uzsākšanai / ražošanai;
11.6.
ārpakalpojuma izdevumiem (grāmatvedības u.c.);
11.7.
interneta mājaslapu izstrādi;
11.8.
licenču iegādi;
11.9.
specifiska rakstura darbaspēka apmācību;
11.10.
preču zīmes reģistrāciju;
11.11.
patentu reģistrāciju LR Patentu valdē;
11.12.
pieslēgumu (ceļa, dzelzceļa, elektrības, kanalizācijas, komunikāciju u.c.) būvniecības,
rekonstrukcijas un remonta izmaksām;
11.13.
citām pamatotām vajadzībām (lēmumu par pamatotību pieņem Komisija ar vienkāršu balsu
vairākumu).
2. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA
12. Konkursa pieteikuma iesniegšana:
12.1.
Konkursa pieteikumu var iesniegt personīgi Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā,
Valkas novadā;
12.2.
Konkursa pieteikumu var nosūtīt pa pastu Valkas novada domei, Beverīnas iela 3, Valka,
Valkas novads, LV 4701, ar norādi – „Konkursam „Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”” (datums
uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu);
12.3.
Papildus iesūtīt Konkursa pieteikumu elektronisko versiju uz e-pasta adresi
novads@valka.lv.
13. Konkursa nolikumu, projektu pieteikuma veidlapu un informāciju par konkursa norisi var saņemt mājas
lapā internetā www.valka.lv.
14. Konkursa pieteikumus var iesniegt no izsludināšanas brīža līdz 2016.gada 15.februārim, 15.aprīlim,
15.jūnijam, 15.augustam un 14.oktobrim.
15. Pieteikumu iesniegšana tiek pārtraukta, ja tiek izlietots viss viena gada ietvaros piešķirtais finansējums.
3. PROJEKTA PIETEIKUMS
16. Projekta pieteikums jāsagatavo, izmantojot projekta pieteikuma veidlapu, kas ir nolikuma neatņemama
sastāvdaļa.
17. Aizpildītajai projekta pieteikuma veidlapai ir jāpievieno šādi pielikumi:
17.1.
Biznesa plāns, kurā ietverta arī finanšu plūsmas prognoze;
17.2.
projekta vadītāja CV;
17.3.
projekta vadītāja rakstisks apliecinājums, ka piekrīt veikt konkrētā projekta īstenošanu;
17.4.
speciālista (speciālistu) un sadarbības partneru rekomendācijas vai atsauksmes par
projektu (tās var būt arī dažādu asociāciju, banku, tūrisma organizāciju, kameru utt.
rekomendācijas);
17.5.
cita informācija, kas sniedz priekšstatu par uzņēmuma saimniecisko darbību un plānotā
projekta īstenošanas nepieciešamību;
17.6.
apliecinājums par sniegtās informācijas patiesumu.
18. Projekta pieteikuma veidlapai ir jābūt aizpildītai datordrukā (ieteicams: Times New Roman, burtu lielums
- 12 vai Arial, burtu lielums -10).
19. Projekta pieteikuma veidlapai un tā pielikumiem ir jābūt sagatavotiem latviešu valodā.
20. Projekta pieteikums (projekta pieteikuma veidlapa un visi pielikumi) ir jāiesniedz vienā cauršūtā
oriģināleksemplārā.
4. VĒRTĒŠANAS KOMISIJA
21. Vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) sastāv no 5 komisijas locekļiem, tajā skaitā komisijas
priekšsēdētājs.
22. Komisijas darbu protokolē pieaicināts protokolists.

5. PROJEKTA VĒRTĒŠANA
23. Projektu pieteikumus vērtē pēc pieciem kritērijiem:
23.1.
iespēja nodrošināt profesionālu projekta īstenošanas līmeni un kvalitāti;
23.2.
projekta izstrādes kvalitāte - apraksta precizitāte, izdevumu tāmes pamatotība un
pārskatāms noformējums;
23.3.
projekta argumentācija;
23.4.
nodarbināto skaits uzņēmumā;
23.5.
prognozētā preču vai pakalpojumu tirgus paplašināšanās.
24. Projektu vērtē katrs komisijas loceklis, pēc 23.punktā norādītajiem kritērijiem. Pašvaldības
līdzfinansējums projektam tiek piešķirts, ja par tā atbalstīšanu nobalso vismaz 3 Komisijas locekļi.
25. Pirms projektu vērtēšanas uzsākšanas, Komisija publiskajās datu bāzēs pārliecinās, vai uz pretendentu
nav attiecināmi kādi no šī nolikuma 8.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. Ja tiek konstatēts,
ka uz pretendentu ir attiecināms 8.1., 8.3. vai 8.4.punktā minētais izslēgšanas nosacījums, Komisija lemj
par pretendenta noraidīšanu.
26. Ja tiek konstatēts, ka uz pretendentu ir attiecināms 8.2.punktā minētais izslēgšanas nosacījums,
Komisija pieprasa pretendentam 5 darbdienu laikā iesniegt apliecinājumu, ka tam nebija nodokļu vai citu
obligāto valsts vai pašvaldības maksājumu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedzot
attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās
deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz
150 euro.
6. LĒMUMA PIEŅEMŠANA
27. Pēc projekta pieteikuma iesniegšanas, Komisija līdz mēneša pēdējam datumam:
27.1.
izvērtē iesniegtos projektu pieteikumus;
27.2.
lemj par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
28. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā puse komisijas locekļu.
29. Lēmumus Komisija pieņem atklāti balsojot, noraidot vai apstiprinot līdzfinansējuma piešķiršanu.
30. Komisijas lēmums nav apstrīdams.
7. PROJEKTA REZULTĀTI
31. Vienas nedēļas laikā pēc lēmuma pieņemšanas Komisija pretendentus informē par pieņemto lēmumu
attiecībā uz pretendenta iesniegto projektu.
8. LĪGUMA SLĒGŠANA UN ATSKAIŠU IESNIEGŠANA
32. Pašvaldība slēdz līgumu ar atbalstītā projekta īstenotāju par projekta īstenošanu un piešķirtā
līdzfinansējuma izlietošanu. Līgums Granta saņēmējam jāparaksta 2 nedēļu laikā no uzaicinājuma
nosūtīšanas dienas, pretējā gadījumā lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu zaudē spēku.
33. Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējs sniedz Pašvaldībai atskaites par Pašvaldības līdzfinansējuma
izlietojumu līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā.
34. Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējs desmit dienu laikā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa
Pašvaldībai iesniedz:
34.1.
rakstisku pārskatu par projekta īstenošanas gaitu;
34.2.
atskaiti par piešķirtā Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumu.
35. Pašvaldībai ir tiesības neizmaksāt Grantu, ja Granta saņēmējs:
35.1.
jebkādā veidā ir maldinājis Komisiju;
35.2.
nav sniedzis visu pieprasīto informāciju vai dokumentus;
35.3.
neievēro noslēgtā līguma par Granta piešķiršanu nosacījumus.
36. Pašvaldībai ir tiesības 10 (desmit) dienu laikā pēc Pašvaldības rakstiska pieprasījuma saņemšanas likt
atmaksāt Grantu vai tā daļu, ja:
36.1.
piešķirtais finansējums bez saskaņošanas ar Pašvaldību tiek izmantots citam mērķim, nekā
to nosaka noslēgtais līgums par Granta piešķiršanu;
36.2.
tiek konstatēts, ka Granta saņēmējs ir maldinājis Komisiju;
36.3.
Granta saņēmējs neiesniedz pieprasītās atskaites līgumā noteiktajā kārtībā;
36.4.
pirmajā projekta darbības gadā saimnieciskā darbība nav uzsākta vai netiek veikta regulāri.
37. Uzņēmumam jāiesniedz pārskats par saimnieciskās darbības rezultātiem pirmajā darbības gadā pēc
līguma noslēgšanas.
38. Pašvaldībai ir tiesības veikt pārbaudes (tai skaitā pārbaudes projekta īstenošanas vietā) pirms Granta
piešķiršanas, kā arī projekta īstenošanas laikā, lai pārliecinātos par:
38.1.
iegādāto materiālo vērtību atrašanos komercdarbības veikšanas vietā;

38.2.
darbības norisi atbilstoši iesniegtajam konkursa pieteikumam;
38.3.
citu saistību izpildi, kas izriet no Konkursa pieteikuma un noslēgtā līguma par Granta
piešķiršanu.
39. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no Granta saņēmēja.
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis
1.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 26.novembra Nolikumam Nr.12
(protokols Nr.16, 6.§)

BIZNESA IDEJU KONKURSA
„ATTĪSTI UZŅĒMĒJDARBĪBU VALKAS NOVADĀ!”
PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSA
pieteikuma veidlapa

Projekta pieteikuma
iesniedzējs

Saņemšanas reģistrācijas numurs un datums:
(aizpilda Valkas novada dome)

1. PROJEKTA APRAKSTS
1.1. Projekta nosaukums;
1.2. Projekta īstenošanas vieta;
1.3. Projekta kopējās izmaksas;
1.4. Mērķis (formulējiet, kāds ir dotā projekta mērķis);
1.5. Projekta pamatojums:
a)

Esošās situācijas raksturojums (ne vairāk kā1 lapa);

b) Projekta mērķa grupa un īsa tirgus situācijas analīze (ne vairāk kā 1 lapa);
c)

Atbalsta nozīme Jūsu uzņēmējdarbības attīstībai (lūdzu īsi pamatojiet, cik nozīmīgi ir saņemt
Valkas novada domes atbalstu dotā projekta realizācijai, kā tas veicinās Jūsu biznesa attīstību).

1.6. Projekta aktivitāšu plāns (pamatojoties uz 1.4. punktā izvirzīto projekta mērķi, lūdzu, aprakstiet visas
aktivitātes, kā projekta mērķis tiktu sasniegts, sniedziet par katru īsu aprakstu – skaidrojumu; šai sadaļai ir
jāsniedz informācija, kas un kāpēc tiks izdarīts, lai tiktu sasniegts projekta mērķis):
Nr.

Aktivitātes nosaukums

1.

........

2.

........

Komentārs, pamatojums

1.7. Projekta aktivitāšu plāna laika grafiks (lūdzu 1.6. punktā minētās aktivitātes salieciet laika grafikā,
iekrāsojot tos mēnešus, kuros aktivitātes plānots ieviest):
Nr.

Aktivitātes nosaukums

1.

...

2.

....

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.8. Projekta ieviešanas riski (lūdzu, norādiet, kādus riskus Jūs saredzat projekta ieviešanai, sniedziet
informāciju, kā Jūs rīkosieties, ja kādi no Jūsu norādītajiem riskiem piepildīsies);
1.9. Būvniecības darbi (Ja Jūs projektā paredzat veikt būvniecības, rekonstrukcijas, remonta darbus, tad
nepieciešams pievienot vai nu saskaņotus būvniecības projektus atbilstoši LR likumdošanai vai arī
apliecinājumu, ka nepieciešamā dokumentācija tiks izstrādāta, saskaņota un iesniegta, ja tiks piešķirts
Pašvaldības līdzfinansējums);
1.10. Projekta efektivitāte (ieguvumi no projekta realizācijas);
1.11. Projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vides attīstību Valkas novadā;
1.12. Cita informācija (jebkura informācija, kas, Jūsuprāt, būtu noderīga un sniegtu pamatotāku informāciju,
izvērtējot iesniegto projektu).

2. PROJEKTA BUDŽETS
2.1. Projekta kopējais budžets, EUR (ieskaitot PVN).
2.2. Projekta budžets *:
(Informāciju sagatavot saskaņā ar aktivitāšu plānu 1.7. punktā. Norādiet izmaksas EUR bez PVN, PVN
norādiet atsevišķajā ailē. Ja ir izmaksas, kas tieši neattiecas uz aktivitātēm, lietojiet aili „Citas izmaksas”):
Aktivitātes nosaukums

Aktivitātes kopējās izmaksas

Izmaksu atšifrējums un

(EUR)

paskaidrojumi

1. Aktivitāte „....”
2. Aktivitāte „....”
....
....
Citas izmaksas
PVN
KOPĀ

* Netiks atbalstīta līdzfinansējuma piešķiršana projekta vadības izmaksu segšanai, biroja izmaksu
segšanai.
** Attiecināmās izmaksas, kuras iespējams līdzfinansēt dotās programmas ietvaros, ir norādītas
Nolikuma1.12. punktā.

3. PROJEKTA PIETEIKUMA IESNIEDZĒJS
3.1. Pamatinformācija:
* Aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir juridiska persona:
Pilns juridiskais nosaukums
Juridiskais statuss
Juridiskā adrese un Kontaktadrese
Reģistrācijas Nr.
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.
(ja piemērojams)
Kontaktpersona
Telefona Nr.
E-pasta adrese
Interneta mājas lapas adrese
* Aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir fiziska persona:
Vārds Uzvārds
Juridiskais statuss
Deklarētā dzīvesvieta
Kontaktadrese
Personas kods
Telefona Nr.
E-pasta adrese

3.2. Uzziņas par banku:
Bankas nosaukums:
SWIFT kods:
Konta numurs:
3.3. Informācija par projekta iesniedzēju:
a) Informācija par uzņēmuma vadītāju (ja projekta iesniedzējs ir juridiska persona);
b) Informācija par iesniegtā projekta vadītāju (CV un pamatojums, ka projekta vadītājam ir atbilstoša
pieredze, zināšanas vai izglītība, lai veiksmīgi realizētu šādu projektu. Uzņēmuma vadītājs var būt
arī projekta vadītājs);
c) Informācija par citiem resursiem attiecībā uz veiksmīgu projekta vadību (grāmatvedības un
juridisko pakalpojumu pieejamība, datortehnikas nodrošinājums, e-komunikācija);
d) Jūsu pieredze darbam ar projektiem (lūdzu, sniedziet vispārīgu informāciju par Jūsu līdzšinējo
pieredzi finansējuma piesaistei no Eiropas Savienības fondiem, bankām, citām institūcijām).

APLIECINĀJUMS
Apliecinu, ka šīs projekta pieteikuma veidlapa un visi pievienotie pielikumi atbilst patiesībai un projektam
pieprasītais finansējums tiks izmantots atbilstoši projekta pieteikumā aprakstītajam.
Apliecinu, ka nav zināmu iemeslu, kāpēc šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā
izpilde, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības var veikt projekta pieteikuma veidlapā noteiktajā
termiņā.

Paraksts

Amats, komercsabiedrība
(juridiskai personai)

Vārds Uzvārds

Datums

Telefona numurs

Elektroniskā pasta adrese

2.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 26.novembra Nolikumam Nr.12
(protokols Nr.16, 6.§)
PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU GRANTU PROGRAMMĀ „ATTĪSTI UZŅĒMĒJDARBĪBU
VALKAS NOVADĀ”
UN PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA IZLIETOŠANU
Projekta nosaukums:
Projekta īstenotājs:
1. Piešķirtā finansējuma apstiprinājums
Finansēšanas līguma/vienošanās
numurs

datums

2. Projekta īstenošanas laiks
No

līdz
gads

datums

mēnesis

gads

datums

mēnesis

3. Informācija par projekta finansējuma apjomu
Valkas novada domes līdzfinansējums, EUR

Projekta kopējas izmaksas, EUR

Piešķirtā summa
Izlietotā summa
Atlikums
Finanšu pārskats par projekta īstenošanu jāsagatavo izmantojot pievienoto formu („Projekta īstenošanas
finanšu pārskats”).
4. Projekta īss apraksts (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem,
sasniegtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju)

5. Projekta ietvaros veiktie pasākumi
Projektā īstenotās aktivitātes

Aktivitātes rezultāts

Aktivitātes dokumentāls
apliecinājums

6. Izmaiņas projekta īstenošanas gaitā
Norādiet izmaiņas (ja tādas radušās) starp iesniegtajā projekta pieteikumā un faktiski realizētajām aktivitātēm un finansējuma izlietojumu, paskaidrojot izmaiņu iemeslus
Veiktās izmaiņas projekta
aktivitātēs un finansējuma izlietošanā

7. Publicitāte
Aprakstiet, kāda veida publicitāte bija Jūsu projektam.
Publicitātes avots
(atzīmēt ar X)
TV
Radio
Prese
Internets
Citi

Izmaiņu iemesli

Apraksts
(īss apraksts par projekta publicitāti attiecīgajā mēdijā)

Izmaiņu sekas

Pielikumā:
- Pielikums „Projekta īstenošanas finanšu pārskats”;
- 5. punktā norādīto dokumentu kopijas uz ____ lapām.

Apstiprinu, ka Valkas novada domes piešķirtie finanšu līdzekļi izlietoti paredzētajiem mērķiem,
līgumā norādīto pasākumu īstenošanai un atbilstoši šim pārskatam.
Datums:
(Projekta īstenotāja uzņēmuma/
vadītāja/direktora vārds, uzvārds)

komersanta

(Projekta atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds)
Pārskatu sagatavoja:
vārds, uzvārds:
ieņemamais amats:
tālrunis:
e-pasts:

(paraksts)
Z.v.
(paraksts)

7.§
Par saistošo noteikumu Nr.20 „Par Valkas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”
apstiprināšanu
_______________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Pamatojoties uz Finanšu komitejas 2015.gada 19.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 9.§)
un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 45.panta 5.daļas, atklāti vārdiski balsojot:
PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes saistošos noteikumus Nr.20 „Par Valkas novada domes saistošo
noteikumu publicēšanas vietu” (pielikumā).
2. Valkas novada domes Saistošos noteikumus Nr.20 „Par Valkas novada domes saistošo noteikumu
publicēšanas vietu” triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus nosūtīt publicēšanai Latvijas Republikas oficiālajam izdevumam „Latvijas
Vēstnesis”, kā arī publicēt bezmaksas laikrakstā „Valkas Novada Vēstis”.
4. Par lēmuma izpildi atbild kancelejas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā

2015.gada 26.novembrī

Nr.20

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2015.gada 26.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.16, 7.§)
Par Valkas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 41.panta 5.daļu
Noteikt, ka Valkas novada domes pieņemtie saistošie noteikumi publicējami Valkas novada pašvaldības
bezmaksas laikrakstā „Valkas Novada Vēstis”.
Pielikums
pie Valkas novada domes
2015.gada 26.novembra
saistošiem noteikumiem Nr.20
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.20
„Par Valkas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
2015.gada 6.novembrī spēkā stājās 2015.gada 8.oktobra likums “Grozījumi
likumā “Par pašvaldībām”” (publicēts 2015.gada 23.oktobra oficiālajā
izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.208). Ar minēto likumu ir grozīta likuma
„Par pašvaldībām” 45.panta 5.daļa, kas nosaka, ka Novada domes
saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā
izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas
izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka
saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos noteikumus, kuros
noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā
"Latvijas Vēstnesis". Novada dome saistošo noteikumu publicēšanas vietu
maina ne biežāk kā reizi gadā.
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada pašvaldības

nolikums” 87.punkts nosaka, ka saistošos noteikumus publicē Valkas
novada domes bezmaksas laikrakstā. Līdz šim visi Valkas novada domes
saistošie noteikumi ir publicēti Valkas novada pašvaldības bezmaksas
laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” un arī ievietoti pašvaldības mājas lapā
www.valka.lv. Mājas lapā saistošie noteikumi ir pieejami arī konsolidētā
versijā. Līdz ar to dome uzskata, ka ieviestā kārtība ļauj ikvienam ērti
iepazīties ar domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem. Ņemot vērā, ka
saistošo noteikumu publicēšana oficiālā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” ir par
maksu, paredzēts, ka līdzšinējo kārtību saistošo noteikumu publicēšanā
nemainīsim.
2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz, ka Valkas novada domes pieņemtie saistošie
noteikumi publicējami Valkas novada pašvaldības bezmaksas laikrakstā
„Valkas Novada Vēstis”.

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

Netiek plānota ietekme uz pašvaldības budžetu.
Netiek plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.
Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas.
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām.

Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis

8.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 27.novembra nolikumā Nr.25
„Par iepirkumu veikšanu Valkas novada pašvaldības iestādēs”
_______________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada dome 2014.gada 27.novembrī apstiprināja nolikumu Nr.25 „Par iepirkumu veikšanu
Valkas novada pašvaldības iestādēs”. Nolikums tika apstiprināts ar mērķi noteikt vienotu pieeju iepirkumu
veikšanas procesam un vienotas prasības iepirkuma dokumentācijas noformēšanai un uzglabāšanai
Valkas novada pašvaldības esošajās iestādēs, t.sk., Valkas novada domē, kā arī padarīt atklātāku
iepirkumu procedūru norisi un nodrošinātu Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - likums) un LR spēkā
esošo normatīvo aktu ievērošanu.
Aizvien aktuālāka kļūst iespēja izmantot Elektronisko iepirkumu sistēmu, tādēļ ir sagatavoti grozījumi
nolikumā, kas nosaka Elektronisko iepirkumu sistēmas izmantošanas kārtību.
Pamatojoties uz Finanšu komitejas 2015.gada 19.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 10.§)
un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punkta un Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 72.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne,
M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.

Izdarīt Valkas novada domes 2014.gada 27.novembra nolikumā Nr.25 „Par iepirkumu veikšanu
Valkas novada pašvaldības iestādēs” šādus grozījumus:
Papildināt nolikumu ar 26¹. un 26². punktiem šādā redakcijā:
26¹.
Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) pašvaldība atbilstoši Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1517 „Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi”
veic šādu preču un pakalpojumu grupu iepirkumus:
26¹.1.
programmatūras un programmatūras pakalpojumus;
26¹.2.
datortehniku;
26¹.3.
dzimtsarakstu nodaļas apliecības;
26¹.4. Biroja tehnikas, drukas iekārtu piederumus un standarta servertehniku, ja piedāvājums
atbilst Pasūtītāja vajadzībām.
26².
Pašvaldībā ir pilnvaroti administratori – Iepirkumu nodaļa, kas rīkojas EIS dalībnieka
(pašvaldības) vārdā, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā saņem e-izziņas, izveido un
aktivizē e–katalogu sistēmas lietotājus, piešķir lietotāju tiesības. Grāmatvedības un Finanšu
nodaļa apstiprina lietotāju (atsevišķu pilnvaroto pašvaldības speciālistu) veiktos pasūtījumus.
Par lēmuma izpildi atbild Iepirkumu nodaļas vadītājs.

3.
4.

Lēmuma izpildi kontrolē Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

9.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu ***
___________________________________________________________________
(I.Meļķis)
Izskatot *** iesniegumu par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu telpām Valkā, Rīgas
ielā 24, pamatojoties uz Finanšu komitejas 2015.gada 19.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 11.§)
un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta b) apakšpunkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1.

Pagarināt ar *** 2009.gada 14.augustā noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 24 (telpu
grupas numurs: 003, telpu numurs 1, 5) nomas līguma termiņu līdz 2018.gada 31.decembrim
(ieskaitot).
2.
Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim Ivo Meļķim sagatavot grozījumus telpas
nomas līgumā ar *** un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai.
3.
Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis.
4.
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
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.
10.§
Par telpu nomu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu “Nagliņas” ēkā
____________________________________________________
(A.Jurjāne)
Ir saņemti divi lūgumi piešķirt nomā palīgtelpas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu “Nagliņas” ēkā:
1) no *** – 10m2 vēsturisku priekšmetu krājuma pagaidu uzglabāšanai uz vienu gadu,
2) no SIA “Varikon” – 27,39m2 – tehnoloģisko elektroierīču izvietošanai uz 12 gadiem.
Ar Valkas novada domes 2015.gada 30.aprīļa lēmumu “Nagliņu” 27m2 noliktavas telpām ir noteikta
nosacītā nomas maksa - 0,895 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī. Šīs telpas nav nepieciešamas attīrīšanas
iekārtu uzturēšanai.
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”
4.punktā ir uzskaitīti izņēmuma gadījumi, kad nav jārīko nomas izsole, tostarp: ja iznomā nomas objekta
daļu tehnisko iekārtu izvietošanai.
Ar Valkas novada domes 2010.gada 30.decembra lēmumu „Par deleģējuma pieņemt lēmumus nodot
iznomāšanai Valkas novada domes telpas” (protokols Nr. 13, 48.§) šāda veida lietas izskata un lēmumus
pieņem Saimniecisko lietu komiteja. Tas attiecas uz nomas objektiem, par kuriem ir domes apstiprināts
maksas pakalpojumu cenrādis, tajā skaitā, “Nagliņu” palīgtelpām.
Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punkta, MK noteikumu Nr.515 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 4.5.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis,
L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu ar *** par 10m2 palīgtelpas nomu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu “Nagliņas” ēkā
uz vienu gadu, nomas maksa 0,895 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī.
2. Slēgt nomas līgumu ar SIA “Varikon” par 27m2 palīgtelpu nomu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
“Nagliņas” ēkā uz 12 gadiem, nomas maksa 0,895 EUR/m2 (bez PVN) mēnesī.
3. Uzdot Valkas novada domes juristei Aijai Jurjānei sagatavot nomas līgumus.
4. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram.
5. 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
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV–4201.

11.§
Par kāpņu demontāžu
________________________________
(A.Jurjāne )
Valkas novada dome ir saņēmusi 2015.gada 13.oktobra iesniegumu no Valkas Rīgas ielas 40.nama
četru dzīvokļu iedzīvotājiem ar lūgumu nocirst vairākus uz pašvaldības zemes augošus kokus, kas
apdraud ēku. Objektu jau ir apsekojusi komisija koku ciršanai ārpus meža, un bīstamie koki tiks nozāģēti
tuvākajā laikā pēc tam, kad Pilsētas apsaimniekošanas nodaļas darbinieki būs savākuši kritušās lapas.
Iesniegumā ir arī pašvaldībai adresēts lūgums novākt nesakārtotās trepes virzienā uz daudzdzīvokļu
māju Merķeļa ielā 13A. Betona kāpnes ir izdrupušas, ar caurumiem, bīstamas lietošanai, turklāt Merķeļa
ielas 13A nama iedzīvotājiem ir iespējas izmantot vairākus citas izejas uz Rīgas ielu nevis caur
kaimiņmājas pagalmu. Tāpēc lietderīgi būtu kāpnes demontēt un nolīdzināt nogāzes grunti.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Saimnieciskās komitejas 2015.gada 9.novembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.10, 4.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas otrā punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1.
2.
3.
4.

Veikt betona kāpņu demontāžu Rīgas ielā 40, Valkā.
Par lēmuma izpildi atbild novada domes izpilddirektora vietnieks – atbildīgais par Valkas pilsētu.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
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
Administratīvā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
12.§
Par ieceres atsevišķu augošu koku ciršanai publiski pieejamos objektos publisku apspriešanu
_______________________________________________________________
(A.Jurjāne, V.Zariņš, V.Rogainis, V.A.Krauklis, K.Simonova)

Valkas novada domes komisija koku ciršanai ārpus meža ir apsekojusi un izvērtējusi trīs publisko
apstādījumu vietas, kur augošie koki ir zaudējuši augtspēju un ainavisko vērtību:
1) Ausekļa ielas labās puses apstādījumi virzienā no Smilšu ielas līdz Rūjienas ielai lielākajai daļai
no ošlapu kļavām (Acer negundo) ir stumbru bojājumi, nolūzuši un lūstoši zari, ieteikums nozāģēt
visas apmēram 40 ošlapu kļavas, kuras, citastarp, tiek atzītas par invazīvu sugu;
2) Indriķa Zīles skvērā gar Semināra ielas malu virzienā no Dārziņa ielas uz Rīgas ielu četrām ošlapu
kļavām (Acer negundo) ir stumbru bojājumi, nolūzuši un lūstoši zari, novājināta ir arī viena skvēra
centrā pret R.Eidemaņa pieminekli augoša ošlapu kļava;
3) Lugažu laukuma stūrī starp Rīgas ielu un Beverīnas ielu piecas asās egles (Picea pungens),
sauktas par sudrabeglēm, ir vairāk par 50% atzarojušās un zaudējušas dekorativitāti un daļēji augtspēju; parastā egle (Picea abies), kas ir vienā grupā ar aso egli pret Valkas novada domes
centrālās ēkas parādes ieeju, aizsedz skatu uz laukuma centru; Beverīnas ielas malā ir augtspēju
daļēji zaudējuši bērzs (Betula pendula) un vīksna (Ulmus laevis).
Ir izstrādāts un tiks realizēts Lugažu laukuma labiekārtojuma projekts. Pirms būvdarbu uzsākšanas ir
lietderīgi nozāģēt tos Lugažu laukuma kokus, kuri ir zaudējuši augtspēju un ainavisko vērtību.
Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”
17.punktā ir noteikts, ka pašvaldība rīko publisko apspriešanu, ja koku ciršana paredzēta publiski
pieejamos objektos. Uz publiskās apspriešanas laiku nociršanai paredzētie koki tiks apsieti ar dzeltenu
lentu vai kā citādi iezīmēti.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Saimnieciskās komitejas 2015.gada 9.novembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.10, 5.§) vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 611.-612.pantu un MK 2012.gada
2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Valkas novada
pašvaldības nolikuma VII.nodaļu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, L.Ziemiņa,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Rīkot publisko apspriešanu par atsevišķu augošu koku ciršanu publiski pieejamos objektos: Ausekļa
ielā, Indriķa Zīles skvērā un Lugažu laukumā laikā no 2016.gada 4.janvāra līdz 23.janvārim.

2. Aicināt Valkas pilsētas iedzīvotājus un citus interesentus izteikt viedokli par koku ciršanu visos trijos
objektos (pielikumā aptaujas lapa).
3. Priekšsēdētāja sekretariāta sekretārei ievietot informatīvos objektu materiālus Valkas novada domes
mājas lapā.
4. Par lēmuma izpildi atbild izpilddirektors.
5. Lēmuma izpildi kontrolē priekšsēdētājs.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 26.novembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.16, 12.§)

Publiskās apspriešanas aptaujas lapa
atsevišķu augošu koku ciršanas iecerei publiski pieejamos objektos
Lūdzam norādīt aptaujas lapas iesniedzēja datus:
Vārds, Uzvārds/
juridiskās personas nosaukums:
Kontaktinformācija
Dzīvesvieta/ juridiskā adrese;
Atsevišķu koku ciršanas ieceri:
1) Ausekļa ielā
~40 ošlapu kļavas

atbalstu  vai noraidu


(atbilstošu variantu atzīmē ar krustiņu)

2) Indriķa Zīles skvērā

5 ošlapu kļavas

atbalstu  vai noraidu


3) Lugažu laukumā



5 asās egles (sudrabegles) atbalstu  vai noraidu 
1 egle
atbalstu  vai noraidu
1 bērzs
1 vīksna

atbalstu  vai noraidu 
atbalstu  vai noraidu 

Atbalstīšanas vai noraidīšanas iemesls:

Jūsu priekšlikumi, ierosinājumi:
______________________________________________________________

Datums

Paraksts

13.§
Par Izsoles protokola par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Omuļu skola”,
izsoles gaitu, apstiprināšanu
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Pamatojoties uz 2015.gada 24.septembra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.13.,9.§)
ar kuru tika apstiprināta pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma - Ērģemes pagastā “Omuļu skola”,
atkārtotas otrās izsoles noteikumi, kas nosaka nekustamo īpašumu pārdot atklātā izsolē, kā arī
apstiprināt izsoles objekta nosacīto cenu, 2015.gada 19.novembrī plkst. 10:00 notiek minētā nekustamā
īpašuma izsole. Tiek izsolīts nekustamais īpašums: Ērģemes pagastā “Omuļu skola”, kas sastāv no
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 001 0094, kopējā platība 2.37ha, un uz zemes gabala
esošām ēkām un būvēm – dzīvojamās mājas, kad.apz.9452 001 0094 001, noliktavas, kad.apz.9452 001
0094 002, šķūņa, kad.apz.9452 001 0094 003.
Sludinājums par nekustamā īpašuma – Ērģemes pagastā “Omuļu skola”, izsoles noteikumu
apstiprināšanu tika publicēti laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” (09.10.2015. laidienā Nr.198 (5516) un
„Ziemeļlatvija” (13.10.2015).
Noteiktajā termiņā uz izsoli tika reģistrēts viens pretendents: zemnieku saimniecība “Kurģi”,
reģistrācijas numurs 54101013401, juridiskā adrese: “Kurģi”, Ērģemes pagasts, Valkas novads, kuru
pārstāv ***. Pretendents iesniedza Izsoles noteikumu 15. punktā minētos dokumentus un tika reģistrēts
Izsoles dalībnieku sarakstā, kā arī tika izsniegta reģistrācijas apliecība Nr.1. Pretendents iemaksājis
drošības naudu EUR 448.00 (četri simti četrdesmit astoņi euro).
Šā gada 19.novembrī Valkā, Beverīnas ielā 3, Valkas novada domes ēkā, notika nekustamā īpašuma
– Ērģemes pagastā “Omuļu skola”, izsole, kuras gaita tika protokolēta noformējot izsoles protokolu Nr.1.
Saskaņā ar Izsoles protokolu Nr. 1, par minēto nekustamo īpašumu augstākā nosolītā cena ir: EUR
4587.00 (četri tūkstoši pieci simti astoņdesmit septiņi euro), kuru nosolīja vienīgais reģistrētais izsoles
dalībnieks. Samaksā par pirkumu tiek ieskaitīta Pircēja samaksātā drošības nauda EUR 448,0 apmērā.
Pircējam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu jāiemaksā līdz
2016.gada 19.februārim. Par šo faktu tika sagatavota un izsniegta Pircējam Izziņa norēķinam par izsolē
iegūto īpašumu.
Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no 2015.gada 24.septembra Nekustamā īpašuma Ērģemes
pagastā “Omuļu skola”, Izsoles noteikumiem (protokols Nr.13.,9.§), likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.
17.punktu, kas nosaka vietējas pašvaldības domes kompetenci īpašuma atsavināšanas jautājumos atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2015.gada 19.novembra Izsoles protokolu Nr.1. par nekustamā īpašuma – Ērģemes
pagastā “Omuļu skola”, izsoles gaitu.
2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.
14.§
Par pašvaldības īpašuma Valkā “Raiņa iela 3”, izsoles atzīšanu par nenotikušu
____________________________________________________________________
(L.Engere)
Atbilstoši Valkas novada domes 2015. gada 24.septembra sēdes lēmumam (protokols Nr.13,10§),
Par pašvaldības īpašuma Valkā, Raiņa iela 3, izsoli un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, š.g.
19.novembrī plkst.11:00 bija paredzēta nekustamā īpašuma – Valkā, Raiņa iela 3, izsole.
Līdz noteiktajam termiņam uz izsoli nebija reģistrējies neviens dalībnieks, neskatoties uz to, ka
informācija par izsoles rīkošanu, izsoles vietu un laiku bija publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”
(09.10.2015.Nr.198(5516)), vietējā rajona laikrakstā „Ziemeļlatvija” (publicēts 13.10.2015.), kā arī Valkas
novada domes mājaslapā www.valka.lv. Visos sludinājums ir publicēts identisks teksts, kurā norādīts gan
izsoles objekta apraksts, izsoles sākumcena, reģistrācijas maksa, nodrošinājuma naudas apjoms,
maksāšanas veids, kā arī izsoles laiks, vieta un reģistrācijas pieteikumu pieņemšanas laiks un vieta.

Tādējādi nav konstatēts fakts, ka par izsoles dalībnieku reģistrācijas laiku un vietu informācija nav
bijusi attiecīgi izziņota.
Izvērtējot Izsoles komisijas (izsoles protokolu Nr.1), par pašvaldības īpašuma Valkā, Raiņa iela 3
izsoli; un saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 31.panta 1.daļu, kas nosaka, ka
izsole atzīstama par nenotikušu, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu; un vadoties no
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta 1.daļas 1.un 2.punktiem, Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 21. 17.punktu, kas nosaka vietējas pašvaldības domes kompetenci īpašuma
atsavināšanas jautājumos, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, L.Ziemiņa,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

Atzīt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Valkā, Raiņa iela 3, 2015.gada 19.novembra
izsoli par nenotikušu.

15.§
Par zemes nomas līguma par zemes gabalu Valkas pagastā “Jaunzemes” atstāšanu spēkā un
atsavināšanas procedūru
____________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo: “***”, Valkas pagasts, Valkas novads, 2015.gada
19.oktobra iesniegumu ar kuru lūgts apturēt atsavināšanas procedūru par zemes gabalu Valkas pagastā
“Jaunzemes”, kadastra apzīmējums 9488 009 0063 un 2015.gada 20.oktobra iesniegumu, ar kuru
iesniedzēja vēlas atteikties no zemes nomas par zemes gabalu “Jaunzemes”, jo zemei ir slikts
kultūrtehniskais stāvoklis, tā ir saindēta ar indēm, ko varot pārbaudīt paņemot analīzes. Bez tam,
iesniegumā izteikts lūgums noteikt tiesības zemi atpirkt, kad zemes kvalitātes līmenis būs derīgs
izmantošanai, kā arī lūgums izvest izgāztuvi, kas atrodas uz šī zemes gabala. [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto, kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabala apsaimniekošanu un
novērstu tā vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem un vadoties no likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu;
2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu”, 11.punktu; Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. 17.punktu, kas nosaka vietējas
pašvaldības domes kompetenci īpašuma atsavināšanas jautājumos, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atstāt spēkā 2015.gada 14.oktobrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.14-17/15/116, par zemes
gabala Valkas pagastā “Jaunzemes”, platība 0.8049ha, nomu
2. Turpināt zemes gabala Valkas pagastā “Jaunzemes”, kadastra apzīmējums 9488 009 0063,
reģistrāciju zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Par darbībām, kas saistītas ar atsavināšanas procedūras apturēšanu vai turpināšanu atsevišķi
vienoties ar ēku īpašnieci, pēc šī lēmuma 2.punktā minētās darbības izpildes.
4. Informēt *** par tiesībām ziņot Vides aizsardzības valsts iestādei, gadījumā, ja pierobežnieki veicot
zemes gabalu apsaimniekošanu pārkāpj Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumus.
5. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77.
un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Valkas novada domē
(Semināra ielā 9, Valka, Valkas novads LV 4701).

16.§
Par pirkuma līguma slēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu par zemes gabalu
Valkā, Zemgales ielā 32
____________________________________________________________________
(L.Engere)
Pamatojoties uz 2015.gada 24.septembra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols
Nr.13.,23.§) ar kuru tika apstiprināti pašvaldībai piederoša starpgabala Valkā, Zemgales iela 32, kadastra
apzīmējums 9401 004 0440, atsavināšanas noteikumi (turpmāk tekstā – Atsavināšanas noteikumi), kas
noteica nekustamo īpašumu pārdot par brīvu cenu, nosakot Objekta atsavināšanas pasākumu veikšanai
sekojošu kārtību: pēc atsavināšanas noteikumu apstiprināšanas, vietējā laikrakstā „Ziemeļlatvija”

publicējams paziņojums par pašvaldības mantas pārdošanu par brīvu cenu. Ja piecu dienu laikā pēc
sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīkojama izsole, par to pieņemt atsevišķu lēmumu un
apstiprināt Izsoles noteikumus.
Sludinājums par nekustamā īpašuma - zemes starpgabala Valkā, Zemgales ielā 32, atsavināšanas
noteikumu apstiprināšanu tika publicēts Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv (06.10.2015.) un
laikrakstā “Ziemeļlatvija” (2015.gada 15.oktobrī).
Noteiktajā termiņā (12.10.2015.,reģ.Nr.3-3/151792) ir saņemts viens iesniegums no minētā zemes
gabala pierobežnieces *** (pieder nekustamais īpašums Zemgales iela 30, Valkā), kas iesniegumā
apstiprina gatavību zemes starpgabalu pirkt.
*** kā zemes pierobežniecei ir pirmpirkuma tiesības uz zemes starpgabalu Valkā, Zemgales iela 32,
kadastra apzīmējums 9401 004 0440.
Ņemot vērā Atsavināšanas noteikumu 2.6.3. punktu, ja sludinājumā norādītajā termiņā ir saņemts
viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu, piedāvājot
pircējam: veikt samaksu uzreiz, veicot samaksu par visa Objekta nosacīto cenu, viena mēneša laikā no
pieteikuma saņemšanas brīža vai veikt samaksu ar atlikto maksājumu 3 (trīs) gadu laikā no pirkuma
līguma noslēgšanas dienas.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, 2015.gada 24.septembra
“Atsavināmā Valkas novada domes nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Valkā, Zemgales ielā 32,
atsavināšanas noteikumu” (protokols Nr.13.,23.§) 2.6.2.; 2.6.3. un 2.6.4. punktus, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt ***, personas kods ***-***, par Valkas novada domei piederošā nekustamā īpašuma zemes
starpgabala Valkā, Zemgales iela 32, kadastra numurs 9401 004 0440, pircēju.
2. Noslēgt pirkuma līgumu ar ***, par zemes starpgabalu Valkā, Zemgales iela 32, ar kadastra
apzīmējumu: 9401 004 0440, platība 0.0742ha, piedāvājot izvēlēties sev piemēroto zemes gabala
pirkuma samaksas veidu, saskaņā ar Atsavināšanas noteikumu 2.6.4.punktu.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā
rajona tiesā – Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

17.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
_________________________________
(V.Rogainis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas
novada domes Dzīvokļu komisijas 2015. gada 16.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.11 ), 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, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta "***" ***, Valkas pagasts, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II
kārtas reģistrā, 2 - istabu dzīvokli Rūjienas ielā 4-15, Valkā, kopējā platība 53,8 m2, dzīvojamā platība
32,9 m2, 1.stāvs, 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 *** iela ***, ***, Beverīnas novads, reģistrēts dzīvokļu
palīdzības II kārtas reģistrā, 2 - istabu dzīvokli Varoņu ielā 40-60, Valkā, kopējā platība 46,0 m2,
dzīvojamā platība 29,0 m2, 2.stāvs, 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 “***” ,Ērģemes pagasts, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II
kārtas reģistrā, 2 - istabu dzīvokli Nr.10 “Pūcītēs”, “Ērģemes pagastā, kopējā platība 51,8 m2, dzīvojamā
platība 28,6 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe - labiekārtots.

Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Ērģemes pagasta
pārvaldi.
4.
P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** ielā ***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 2 - istabu dzīvokli Ausekļa ielā 2-19, Valkā, kopējā platība 51,4 m2, dzīvojamā platība 32,6 m2,
2.stāvs, 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.
5.
P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** ielā ***, Valkā, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 1 - istabas dzīvokli Varoņu ielā 28-10, Valkā, kopējā platība 25,2 m2, dzīvojamā platība 16,5 m2,
1.stāvs dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – daļēji 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.
6.
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).
18.§
Par kārtējo domes sēdi decembra mēnesī
____________________________________________
(V.A.Krauklis)
Saskaņā ar Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada
pašvaldības nolikums” 57.punktu, kārtējā domes sēde notiek katra mēneša pēdējā ceturtdienā
plkst.10:00.
Tā kā domes sēde iekrīt brīvdienā, tad ir ierosinājums pārcelt domes sēdi uz 2015.gada 30.decembri.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 27.pantu,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt Valkas novada domes kārtējo domes sēdi 2015.gada 30.decembrī, plkst.10.00, Valkas
novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
19.§
Par pieminekli Valkā „Latviešu pagaidu nacionālā padome - 1917.„
________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Tiks izsludināts atklātais ideju metu konkurss par pieminekli Valkā „Latviešu pagaidu nacionālā
padome - 1917„, tādēļ ir jāizveido un jāapstiprina konkursam iesniegto metu projektu vērtēšanas žūrijas
komisija.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izveidot atklātā ideju metu konkursa par pieminekli Valkā „ Latviešu pagaidu nacionālā padome 1917„ vērtēšanas žūrijas komisiju sekojošā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Vents Armands Krauklis - Valkas novada domes priekšsēdētājs;
Komisijas locekļi:
Aivars Ikšelis - Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas Izglītības un
kultūras daļas vadītājs.
Maruta Stabulniece - Valkas Mākslas skolas direktore;
Komisijas atbildīgā sekretāre: Aija Priedīte - Valkas novadpētniecības muzeja galvenā krājuma
glabātāja.
2. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.

3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

20.§
Par līdzfinansējumu projektam “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Valkā”
____________________________________________________________________
(T.Simtiņš)
Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa sadarbībā ar Izglītības un kultūras daļu
pretendē piedalīties Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētās programmas „Atbalsts
jaunatnes politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātē “Multifunkcionālu
jaunatnes iniciatīvu centru izveide”. Valkas novada pašvaldība 2010. gadā Izglītības un zinātnes
ministrijai iesniedza apakšprojektu „Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Valkā”, taču tas
netika atbalstīts. Sadarbības programmas ietvaros 2015. gadā ir pieejams papildus finansējums, tādējādi
sadarbības programmas uzraudzības komiteja 2015. gada 7. jūlija sēdē nolēma šo finansējumu novirzīt
sākotnēji neatbalstīto projektu realizēšanai.
Projekta mērķis ir izvedot Jauniešu iniciatīvu centru Valkas pilsētā, tādējādi veicinot jauniešu palikšanu
pašvaldībā. Projekta ietvaros galvenās paredzētās aktivitātes ir telpu renovācija un aprīkojuma iegāde.
Centra aktivitātes veicinās dažāda vecuma Latvijas jauniešu integrāciju, savstarpēju sapratni, neformālās
izglītības attīstību reģionā, kā arī radošu darbību un kultūras attīstību jauniešu vidū. Tas paredz lietderīgu
laika izmantošanas un alternatīvu atpūtas veidu nodrošināšanu jauniešiem. Projekts veicinās jaunatnes
sadarbību radošo izpausmju jomā, alternatīvu atpūtas un nodarbošanās veidu attīstību, kā arī piesaistīs
jaunatni Valkas pilsētai un novadam. Valkas novada ieguvums būtu gan efektīva ēkas izmantošana, gan
arī jauniešu piesaiste pilsētai.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 108 073,85, no kurām 95% jeb EUR 102 670,16 ir
sadarbības programmas finansējuma apjoms un 5% jeb EUR 5403,69 ir pašvaldības līdzfinansējums.
Iespējams iegūt avansa maksājumu 20% apmērā jeb EUR 20 534,03. Projekta realizācijas termiņš ir 2016.
gada 31. decembris.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 4.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izstrādāt un iesniegt projekta iesniegumu “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide
Valkā” Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētās programmas „Atbalsts
jaunatnes politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātē “Multifunkcionālu
jaunatnes iniciatīvu centru izveide”. Kopējās attiecināmās projekta izmaksas EUR 108 073,85
(Viens simts astoņi tūkstoši septiņdesmit trīs eiro un 85 centi), Valkas novada domes
līdzfinansējums EUR 5403,69 (pieci tūkstoši četri simti trīs eiro un 69 centi).
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu EUR 5403,69 (pieci tūkstoši četri
simti trīs eiro un 69 centi) apmērā.
3. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
21.§
Par “Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas” izsniegšanu
____________________________________________________________________
(G.Smane )
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” Nekustamie
īpašumi ar lūgumu izsniegt Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts – grants un smilts
atradnē “Omuļi-2”, kas atrodas Valkas novadā, Ērģemes pagastā, nekustamā īpašumā “Valsts mežs
94520020048”, ar kadastra Nr.94520020048, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 94520020049 8.39
ha platībā.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 26.punta un 27.punkta prasībām,
Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” lai saņemtu atļauju, iesniegumam ir pievienojusi:
1. derīgo izrakteņu atradnes pasi ar pielikumiem uz 9 lapām;
2. Valsts vides dienesta izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu ar pielikumu uz 2 lapām;
3. Valmieras reģionālās vides pārvaldes izdotos tehniskos noteikumus – 4 lapas;
4. Zemesgrāmatu apliecību uz 2.lpp;

5. ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu.
Pamatojoties uz augstākminēto, un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu
izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 26.puntu,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izsniegt Akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži”, reģ.Nr.40003466281, bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju smilts – grants un smilts atradnē “Omuļi-2”, kas atrodas Valkas
novadā, Ērģemes pagastā, nekustamā īpašumā “Valsts mežs 94520020048”, ar kadastra
Nr.94520020048, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 94520020049 8.39 ha platībā.
2. Atļauju izsniegt pēc valsts nodevas EUR 142,29 par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvi
nomaksas.
3. Uzdot Valkas novada Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai Guntai Smanei reģistrēt atļauju
“Atļauju izsniegšanas žurnāla” – papīra formā ar kārtas skaitli 1-2015 un pēc attiecīgo dokumentu
uzrādīšanas nodot Atļauju īpašniekam, kā arī informēt Valsts vides dienestu par izsniegto bieži
sastopamo derīgo izrakteņu atļauju.
4. Apstiprināt sekojošus pielikumus lēmumam:
4.1. 1.pielikums – Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi;
4.2. 2.pielikums – Smilts – grants un smilts atradnes “Omuļi-2”un derīgo izrakteņu ieguves limita
laukuma izvietojuma plāns;
4.3. 3.pielikums - Derīgo izrakteņu ieguves limits.
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 nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
1.pielikums
pie Valkas novada domes
2015.gada 26.novembra sēdes lēmuma
(protokols Nr.16,21.§)
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Valkā
Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi
1. Maksimālais derīgo izrakteņu ieguves limits atļaujas darbības laikā atradnē “Omuļi – 2” licences
laukumā saskaņā ar Valsts vides dienesta 2015.gada 14.augustā izsniegto derīgo izrakteņu
ieguves limitu tiek noteikts 148.54 tūkst. m3 smilts – grants (A kategorijas krājumi) un 280.3
tūkst. m3 .smilts (A kategorijas krājumi) apjomā.
2. Nostiprināt dabā licences laukuma robežpunktus un saglabāt tos visā atļaujas darbības laikā,
obligāti ievērojot derīgo izrakteņu krājuma aprēķina robežas.
3. Atradnes izstrādes dziļums nedrīkst pārsniegt derīgo izrakteņu krājuma aprēķina dziļumu.
4. Atļaujā noteiktajā licences laukumā uzskaitīt iegūtās smilts – grants un smilts apjomus un
krājumu atlikumus.
5. Ne retāk kā reizi piecos gados un /vai pēc ieguves limita izbeigšanās, LVĢMC iesniegt licences
laukumā esošā karjera topogrāfisko plānu, kuru jāsagatavo Latvijas normālo augstumu sistēmu
epohā 2000,5 (LAS-2000,5).
6. Veicot saimniecisko darbību karjerā, ievērot likumu “Par zemes dzīlēm” un “Par ietekmes uz vidi
novērtējumu”, kā arī Ministru kabineta 06.09.2015 noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas
licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” prasības.
7. Veicot saimniecisko darbību karjerā, ievērot Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides
pārvaldes 06.11.2015 izsniegtos tehniskos noteikumus Nr.VA15TN0258 prasības.

8. Derīgo izrakteņu ieguvi veikt saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādātu un
saskaņotu derīgo izrakteņi ieguves projektu.
9. Pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas, karjera rekultivācija jāuzsāk gada laikā.
10. Rekultivācijas veidu saskaņot ar pašvaldību.
11. Bez speciālas izpētes un atļaujas karjerā aizliegts ierīkot atkritumu izgāztuvi.
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis
22.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 29.oktobra lēmumā „Par sadarbības līguma
slēgšanu” (protokols Nr.14, 25. §)
_________________________________________________________________________
(V.Zariņš, V.A.Krauklis)
Valkas novada dome 2015.gada 29.oktobrī pieņēma lēmumu „Par sadarbības līguma slēgšanu”
(protokols Nr.14, 25. §), ar kuru nolēma parakstīt Sadarbības līgumu starp Latvijas Republikas Rūjienas
novada pašvaldību, Mazsalacas novada pašvaldību, Naukšēnu novada pašvaldību, Alojas novada
pašvaldību, Salacgrīvas novada pašvaldību, Valkas novada pašvaldību, Apes novada pašvaldību un
Alūksnes novada pašvaldību un Igaunijas Republikas Valgas pašvaldību, Hummuli pašvaldību, Tōrva
pašvaldību, Helme pašvaldību, Karksi pašvaldību, Abja pašvaldību, Saarde pašvaldību un Hāādemeeste
pašvaldību par sadarbību ekonomiskajā, tūrisma, kultūras, izglītības, sporta un sociālajā jomā.
Lēmuma 2.punkts pilnvaroja priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli parakstīt minēto sadarbības
līgumu.
Tā kā priekšsēdētājs 2015.gada 4.decembrī nevar personīgi piedalīties līguma parakstīšanā, tad ir
priekšlikums pilnvarot līgumu parakstīt priekšsēdētāja vietniekam Viesturam Zariņam.
Pamatojoties uz augstākminēto, un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4., 5., 7.
un 10.punkta, deputātiem atklāti balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.

Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2015.gada 29.oktobra lēmumā „Par sadarbības līguma
slēgšanu” (protokols Nr.14, 25. §), izsakot 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Pilnvarot priekšsēdētāja vietnieku Viesturu Zariņu parakstīt lēmuma 1.punktā minēto līgumu.”
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
23.§
Par tiešo līdzdalību SIA “ZAAO”
____________________________________
(V.Zariņš, V.A.Krauklis)

2015.gada 1.janvārī stājās spēkā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likums (turpmāk – Likums). Saskaņā ar minētā Likuma pārejas noteikumu 11.punktu
Publiskas personas augstākā lēmējinstitūcija saskaņā ar šā likuma 7.pantu līdz 2016.gada 1.janvārim
pieņem lēmumu par tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās. Likuma 7.panta pirmajā daļā noteikts, ka
publiskai personai ir pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību
kapitālsabiedrībā un atbilstību šā likuma 4.panta nosacījumiem. Šo prasību nepiemēro, ja likumā ir
noteikts, ka attiecīgās kapitālsabiedrības kapitāla daļas vai akcijas nav atsavināmas. Minētā panta otrajā
daļā noteikts, ka lēmumu par publiskas personas līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās pieņem
attiecīgās publiskās personas augstākā lēmējinstitūcija. Lēmumā ietver:
1) vērtējumu attiecībā uz atbilstību Likuma 4.panta nosacījumiem;
2) vispārējo stratēģisko mērķi.
Saskaņā ar Likuma 4.panta pirmo daļu publiska persona drīkst iegūt līdzdalību kapitālsabiedrībā
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos.
Ņemot vērā minēto, Valkas novada domei (turpmāk – Dome) ir jāpieņem lēmums, kurā jāizvērtē
Valkas novada domes līdzdalības SIA “ZAAO” atbilstība Likuma 4.panta nosacījumiem, proti, vai SIA
“ZAAO” komercdarbības veikšana atbilst kādai no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā
noteiktajām pazīmēm, kā arī jānosaka SIA “ZAAO” vispārējais stratēģiskais mērķis.
I. Par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
4.panta nosacījumiem

Publiskās personas, tostarp pašvaldības, parasti darbojas publisko tiesību jomā, un tikai
izņēmuma gadījumos tās var darboties privāto tiesību jomā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
87.panta pirmo daļu publiska persona privāto tiesību jomā darbojas šādos gadījumos:
1) veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai;
2) sniedzot pakalpojumus;
3) veicot komercdarbību.
Gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, ir noteikti Valsts
pārvaldes iekārta likuma 88.panta pirmajā daļā, proti:
1) ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;
2) nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma
pieejamību;
3) stratēģiski svarīgā nozarē;
4) jaunā nozarē;
5) nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi;
6) nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes
standartu.
Saskaņā ar minētā panta otro daļu komercdarbības veikšanai publiska persona (publiskas
personas) saskaņā ar likumu dibina kapitālsabiedrību.
Dome 2013.gada 25.aprīlī pieņēma lēmumu “Par atkritumu apsaimniekošanu kā stratēģiski
svarīgu nozari” (protokols Nr.6, 56.§) (turpmāk – Lēmums). Lēmumā Dome izvērtēja SIA “ZAAO”
komercdarbības atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajai daļai un nolēma noteikt, ka
atkritumu apsaimniekošana saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktu
ir Valkas novadā stratēģiski svarīga nozare. Lēmuma pamatojumā tika konstatētas arī citas Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajai daļai atbilstošas SIA “ZAAO” komercdarbības pazīmes:
- pašvaldības, kas ir SIA “ZAAO” kapitāla daļu īpašnieces, veikušas būtiskus ieguldījumus
kapitālsabiedrības infrastruktūrā (11,50 milj. latu jeb 16,36 milj. eiro), uzņemoties arī
ilgtermiņa saistības, par kurām ir sniegti valsts galvojumi. Papildus minētajam uz šī lēmuma
pieņemšanas brīdi SIA “ZAAO”, lai nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanu, atkritumu
apsaimniekošanas infrastruktūrā ir investējis 15.4 milj. EUR, kur puse ir investēta poligona
Daibe attīstībā, un 11% dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūras attīstībā. Līdz ar to SIA
“ZAAO” komercdarbība atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas
5.punktam.
- Pašvaldības dalība SIA “ZAAO” ir nepieciešama, lai nodrošinātu sabiedrības interešu
īstenošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā ne tikai Pašvaldības, bet arī pārējo pašvaldību,
kuras ir SIA “ZAAO” kapitāla daļu īpašnieces, teritorijās. Šajā gadījumā konstatējama SIA
“ZAAO” komercdarbības atbilstība Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas
1.punktam.
Ņemot vērā minēto, kā arī Lēmumā ietverto pamatojumu, secināms, ka Pašvaldības līdzdalība
SIA “ZAAO” atbilst Likuma 4.panta nosacījumiem un līdz ar to tai ir saglabājama tieša līdzdalība SIA
“ZAAO”.
II. Vispārējais stratēģiskais mērķis
SIA “ZAAO” ir Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionu pašvaldību dibināta
kapitālsabiedrība. Kapitālsabiedrības īpašnieku sastāvu sākotnēji veidoja pavisam 81 pilsētu dome un
pagastu padome. Katram dibinātājam piederēja neliels skaits SIA “ZAAO” kapitāla daļu, kas tika noteikta
pēc iedzīvotāju skaita pašvaldības teritorijā. Kapitāla daļu turētāju skaits mainījās pēc 2009.gada
administratīvi teritoriālās reformas, pagastiem un pilsētām apvienojoties novados. Lielākā kapitāla daļu
turētāja ir Valmieras pilsētas pašvaldība, kurai pieder 43.65% kapitāldaļu. Šobrīd SIA “ZAAO” īpašnieces
ir 28 pašvaldības.
Saskaņā ar SIA “ZAAO” 1998.gada 23.oktobra dibināšanas līgumu kapitālsabiedrības
dibināšanas mērķis bija, līgumslēdzējas pusēm apvienojot daļu savu materiālo līdzekļu un resursu,
izveidot finansiāli dzīvotspējīgu ilgtermiņa risinājumu atkritumu apsaimniekošanas problēmām
Ziemeļvidzemes reģionā un nodarboties ar saimniecisko atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši
ekoloģiskajām prasībām. Dibināšanas līgumā jaundibināmajai kapitālsabiedrībai tika noteikts uzdevums
aizsargāt vidi, apsaimniekojot ienākošos atkritumus, reģenerējot materiālus, kompostējot, šķirojot,
apstrādājot atkritumus un izvietojot tos izgāztuvēs tādā veidā, kas atbilst atkārtotas pārstrādāšanas
principiem. Kā svarīgs aspekts Dibināšanas līgumā tika noteikts aktīvi piedalīties vides tīrību pastāvīgi
uzturošas sabiedrības veidošanā un nodrošināšanā, lai tiktu uztverta kapitālsabiedrības vadošā loma
vides jautājumu risināšanā.
Vairāk nekā 16 gadus pēc SIA “ZAAO” dibināšanas konstatējams, ka Dibināšanas līgumā
izvirzītie kapitālsabiedrības mērķi un uzdevumi tiek īstenoti.
SIA “ZAAO” darbības virziens ir atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana, apstrāde,
pārkraušana, pārvadāšana, sagatavošana apglabāšanai un apglabāšana, sabiedrības izglītošana.

Darbības veids pēc NACE klasifikatora - Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11,
versija 2.0).
Kapitālsabiedrības vīzija – būt Latvijā atzītam paraugam atkritumu apsaimniekošanas jomā, ko
atzīst partneri un sabiedrība.
Kapitālsabiedrības vērtības ir profesionāli darbinieki, kvalitatīvi pakalpojumi, izglītoti klienti un
labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošana.
Kapitālsabiedrības pamatuzdevums ir īstenot atkritumu apsaimniekošanu reģionā, tā primārais
uzdevums nav peļņas gūšana, bet gan šīs sabiedrībai nozīmīgās aktivitātes īstenošana. 2014. gadā
kapitālsabiedrība veica būtiskas izmaiņas darbībā, un turpmāk savu darbību koncentrēs tikai uz savu
īpašnieku pašvaldību administratīvajām teritorijām.
2004. gada 1. decembrī darbību sāka cieto sadzīves atkritumu poligons “Daibe”, Stalbes pagastā,
Pārgaujas novadā (turpmāk – poligons Daibe), kurš no 2005. gada 1. janvāra ir vienīgā legālā
Ziemeļvidzemes atkritumu reģiona sadzīves atkritumu apstrādes un noglabāšanas vieta, kas attīstās par
reģionālu daudzfunkcionālu atkritumu apsaimniekošanas centru.
SIA “ZAAO” bija pirmā atkritumu apsaimniekošanas kapitālsabiedrība Latvijā, kuras darbībā
2002. gadā tika izveidota, ieviesta un tiek uzturēta integrētā vadības sistēma, kas atbilst starptautiskajiem
standartiem LVS EN ISO 9001 (kvalitātes) un LVS EN ISO 14001 (vides pārvaldības).
SIA “ZAAO” koncentrē savu darbību Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā, taču
tā īpašnieces ir arī Pierīgas un Malienas atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldības. Iepriekšējo
gadu izaugsme apliecina, ka kapitālsabiedrība atkritumu nozarē izvirza un sasniedz arvien jaunus
mērķus, par kuriem liek runāt arī citiem nozares komersantiem.
Visas savas darbības laikā, SIA “ZAAO” ir plānveidīgi pilnveidojusi un uzlabojusi atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu infrastruktūru, un faktiski ir izpildījusi priekšnosacījumus, lai ilgtermiņā
varētu veikt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus. Ir nodrošināta ne tikai atkritumu apglabāšanas
bāze līdz 2035. gadam, bet arī panākta visu sadzīves atkritumu otrreizējā apstrāde šī brīža prasību
izpildei. Vērtējot no nozares pozīcijām, abi šie būtiskie sasniegumi ir saistīti ar lieliem
kapitālieguldījumiem, kas ietekmējušas kapitālsabiedrības finanšu rezultātus, tādēļ tie ietekmēs
kapitālsabiedrības attīstības iespējas nākotnē.
SIA “ZAAO” sniegtos atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus regulē pašvaldības, jo tiesības
nodarboties ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu kapitālsabiedrība ir ieguvusi noslēdzot līgumus ar
pašvaldībām, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmās daļas prasībām.
2013. gada nogalē tika panāktas vienošanās ar virkni pašvaldību par sadarbību atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanai turpmākajiem pieciem gadiem. Noslēgtie sadarbības līgumi
nodrošinās kapitālsabiedrības stabilu attīstību arī nākotnē.
Līdz ar to var uzskatīt, ka SIA „ZAAO” Valkas novada teritorijā ir ieviesusi sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu, kuras darbība atbilst spēkā esošo normatīvu prasībām. Tajā pašā laikā
jāņem vērā, ka turpmākajā periodā ir nepieciešama šīs sistēmas darbības attīstība, lai nodrošinātu to
prasību izpildi, kuras valstij kopumā un pašvaldībām būs saistošas nākotnē, piemēram, apglabājamo
bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma samazinājums, atkārtotai izmantošanai sagatavoto atkritumu
daudzuma palielinājums, u.c.
SIA “ZAAO” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2015.-2020. gadam 4.nodaļā “Kapitālsabiedrības
vispārējie stratēģiskie mērķi” norādīts, ka par kapitālsabiedrības galveno stratēģisko mērķi būtu
uzskatāma atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana apkalpoto pašvaldību
(kapitālsabiedrības īpašnieču) teritorijā tādā veidā, lai:
1) tiktu ievērotas:
normatīvo aktu prasības, tajā skaitā Eiropas Savienības noteiktie mērķi attiecībā uz
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbības efektivitāti;
valsts, reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokumentu noteikumi;
kapitālsabiedrības kvalitātes vadības sistēmas normas;
klientu maksātspējas robežas.
2) pakalpojums atbilstu SIA “ZAAO” izvirzītajiem pakalpojuma kvalitātes kritērijiem;
3) SIA “ZAAO” darbotos rentabli, izmantojot ilgtspējīgus risinājumus un labākās pieejamās
tehnoloģiskās metodes;
4) sniegtie pakalpojumi būtu elastīgi, t.i., lai maksimāli tiktu nodrošināta individuāla pieeja
atbilstoši klienta vajadzībām, nesadārdzinot izmaksas;
5) pakalpojuma sniegšana būtu saistīta ar klientu vides apziņas veidošanu, kas veicinātu
kapitālsabiedrības apgrozījuma pieaugumu;
6) sadarbībā ar pašvaldību tiktu rasts labākais risinājums pakalpojuma nodrošināšanai
konkrētajā pašvaldībā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu, 88.panta
pirmo un otro daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta
pirmo daļu, 7.panta pirmo un otro daļu, pārejas noteikumu 11.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12

deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis,
S.Pilskalne, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atzīt Valkas novada domes līdzdalību SIA “ZAAO” par atbilstošu Publiskas personas kapitāla
daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem.
2. Noteikt, ka SIA “ZAAO” vispārējais stratēģiskais mērķis ir sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas uzturēšana un attīstība tādā veidā, kas nodrošina normatīvo
aktu prasību, tajā skaitā Eiropas Savienības noteikto mērķu attiecībā uz atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas darbības efektivitāti, ievērošanu.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
V.A.Krauklis:
Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies par darbu! Nākošā domes sēde
30.decembrī.
Sēde slēgta 2015.gada 26.novembrī plkst.11:00
Sēdi vadīja:
Valkas novada domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolēja:
Valkas novada domes kancelejas vadītāja
2015.gada 3. decembrī

V.A.Krauklis
G.Ukre

