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

LATVIJAS REPUBLIKA

VALKAS

NOVADA

DOME

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

SĒDES PROTOKOLS
Valkā,
Sēde sasaukta 2018.gada 31.maijā plkst.10:00.
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Nr. 6

2018.gada 31.maijā

Tiek veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Protokolē – Valkas novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas jurista palīgs Gundega Ukre.
Piedalās deputāti: Vents Armands KRAUKLIS, Agris SIMULIS, Agris KRASTIŅŠ, Andris DAINIS,
Maruta STABULNIECE, Andis SULA,
Dace BAŠĶE, Sandra PILSKALNE, Evija SMANE, Kristaps
SULA, Viesturs ZARIŅŠ
Nepiedalās deputāti:
Aivars SJADEME aizņemts pamatdarbā
Valdis ŠAICĀNS – atvaļinājumā
Jānis ANŽE – komandējumā
Unda OZOLIŅA – aizņemta pamatdarbā
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
Aleksandrs Golubovs – Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Antra Ķīkule – iekšējās kontroles galvenais speciālists
Valdis Rogainis – Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs
Guntis Vilguts – datorsistēmu un datortīklu administrators
Rolanda Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
Gunta Smane – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Ingara Siliņš – Teritorijas plānotājs
Ainārs Zābers – izpilddirektors
Zane Brūvere Kvēpa – sabiedrisko attiecību speciāliste
Pēteris Pētersons – Kārķu un Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs
Raitis Priede – Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Lapsa – Valkas pagasta pārvaldes vadītājs
Feliks Bošs – Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja p.i.
Viktors Kaņepe – finanšu analītiķis
Raivis Graņics – Sporta un jaunatnes daļas vadītājs
Domes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Zariņš lūdz papildināt domes sēdes kārtību ar 27.punktu “Par
atļauju izbūvēt nosēdakas”.
Novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lūdz nobalsot par precizēto un papildināto 2018.gada
31.maija domes sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR - 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
A.Sula, D.Bašķe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Valkas
novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT 2018.gada 31.maija novada domes sēdes DARBA KĀRTĪBU:
1. Par noteikumu Nr.2 “Izglītojamo reģistrācijas kārtība uzņemšanai Valkas novada domes izglītības
iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma” apstiprināšanu.
2. Par Valkas novada Izglītības attīstības programmas 2018.-2022.gadam apstiprināšanu.
3. Par 2018./2019. akadēmiskajā gadā atbalstāmām studiju programmām.

4. Par grozījumiem Valkas novada domes 2016.gada 24.novembra noteikumos Nr.7 “Valkas novada
domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņiem”.
5. Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1,21.§) 57.pielikumā.
6. Par teritorijas uzkopšanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Vijciema pagastā.
7. Par zāliena pļaušanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Vijciema, Zvārtavas, Kārķu un
Ērģemes pagastos.
8. Par dzīvojamās telpas īres un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Valkas novada pagastos.
9. Par Valkas novada domes izglītības iestāžu, kurās ēdināšanu nodrošina pašvaldība, ēdināšanas
pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
10.Par līdzfinansējuma piešķiršanu pieminekļa atjaunošanai stacijā “Lugaži”, Valkas pagastā.
11.Par mikroautobusa Ford Transit pārdošanu par brīvu cenu.
12.Par saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos
noteikumos Nr.8 “Par Valkas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā””
apstiprināšanu.
13.Par SIA “Vidusceļš” iesniegumu par zemes lietošanas mērķim piekrītošās platības apstrīdēšanu.
14.Par saistošo noteikumu Nr.10 “par sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanu Valkas
novadā” apstiprināšanu.
15.Par atkārtota iesnieguma izskatīšanu par zemes vienību Valkā, Parka iela 14 un Parka iela 14A,
atsavināšanu.
16.Par zemes gabala Vijciema pagastā, “Bajāri” nodošanu atsavināšanai.
17.Par ierosinājumu dodot atsavināšanai zemes vienību Valkā, Zaļā iela 5A.
18.Par vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Valkā, Rīgas iela 40.
19.Par Vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Valkā, Oškalna ielā 8.
20.Par neizīrētu dzīvokļu Valkā, Varoņu iela 30-6 un Kūru iela 9-22, atsavināšanas procesa uzsākšanu.
21.Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
22.Par Valkas novada domes priekšsēdētāja 2018.gada 21.maija rīkojuma Nr.154-p “Par darba tiesisko
attiecību izbeigšanu ar Mārīti Kalniņu” apstiprināšanu.
23.Par lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, ar kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā,
apstiprināšanu.
24.Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai.
25.Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA “Reģionu Mediji”.
26.Par atbalstu dalībai projektā “Par aktīvu dzīvesveidu.
27.Par atļauju izbūvēt nosēdakas.
1.§
Par noteikumu Nr.2 “Izglītojamo reģistrācijas kārtība uzņemšanai Valkas novada domes izglītības
iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma” apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa izstrādājusi noteikumu projektu
“Izglītojamo reģistrācijas kārtība uzņemšanai Valkas novada domes izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota
pirmsskolas izglītības programma”
Noteikumi nosaka izglītojamo Reģistra veidošanas un rindas numura piešķiršanas kārtību
uzņemšanai Valkas novada domes izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības
programma, tai skaitā speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības
grupās, ciktāl tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
14.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 3.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
4.punktu, 41.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.2 “Izglītojamo reģistrācijas kārtība uzņemšanai Valkas novada domes
izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma” (pielikumā).
2. Par lēmumu izpildi atbild Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.
3. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

NOTEIKUMI
2018.gada 31.maijā

Valkā

Nr.2
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes

2018.gada 31.maija sēde lēmumu
(protokols Nr.6, 1.§)

Izglītojamo reģistrācijas kārtība uzņemšanai Valkas novada domes
izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu

1.

2.
3.

I. Vispārīgie jautājumi
Noteikumi nosaka:
1.1. izglītojamo Reģistra veidošanas un rindas numura piešķiršanas kārtību uzņemšanai Valkas
novada domes (turpmāk – Dome) izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības
programma (turpmāk – Iestādes), tai skaitā speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs un
speciālajās pirmsskolas izglītības grupās, ciktāl tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem (turpmāk – normatīvie akti);
1.2. kārtību, kādā izglītojamo nodrošina ar vietu Iestādē;
1.3. kārtību, kādā izglītojamam nodrošina Iestādes maiņu.
Valkas novada domes izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa (turpmāk – IKSJ) nodrošina
rindas veidošanu un aktualizāciju - izglītojamo reģistrāciju uzņemšanai Iestādēs, vietas piedāvāšanu
Iestādēs, iestādes maiņu.
Ar vietu Iestādē tiek nodrošināti izglītojamie vecumā no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības
programmas apguves uzsākšanai.
II. Izglītojamo reģistrācijas kārtība

4.

Lai izglītojamo reģistrētu rindā, vecāks vai aizbildnis, vai pilnvarota persona (turpmāk tekstā Vecāks)
personīgi klātienē vai elektroniski iesniedz pieteikumu (turpmāk – Pieteikums, pielikumā) Domē.
Vecāks atbild par iesniegtās informācijas patiesumu.
5. Pieteikumā norāda:
5.1. Vecāka vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto un faktisko dzīvesvietas adresi,
kontaktinformāciju (tālruņa numuru un vēlams e-pasta adresi);
5.2. bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu;
5.3. mācību gadu, kad bērns uzsāks apmeklēt Iestādi;
5.4. izglītības programmu;
5.5. ārpuskārtas statusu (ja tāds ir).
6. IKSJ nodaļa pēc Pieteikuma datu apstrādes piešķir izglītojamajam identifikatoru, kuru turpmāk
izmanto rindas vietas publiskošanai domes interneta vietnē. Izglītojamā identifikators netiek mainīts
līdz pamatizglītības ieguves sākumam.
7. Pieteikumus Dome reģistrē visu gadu atbilstoši Domē noteiktajai dokumentu aprites kārtībai.
8. Reģistrā izglītojamam piešķir ārpus kārtas statusu, ja Vecāki Pieteikumā izdara atzīmi par
ārpuskārtas statusu:
8.1. normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku izglītojamos;
8.2. izglītības programmas maiņa no speciālās pirmsskolas programmas uz vispārizglītojošo
pirmsskolas programmu;
8.3. „brālis/māsa”, ja izglītojamā brālis un/vai māsa ir konkrētās Iestādes izglītojamais. Ārpus
kārtas statusu „brālis/māsa” atceļ un nepiemēro, ja uz to datumu, kad izglītojamam tiek
nodrošināta vieta Iestādē, neviens no izglītojamā brāļiem un/vai māsām nav konkrētās
Iestādes izglītojamais vai ja Vecāki līdz februāra pēdējai darbdienai izglītojamā brālim un/
vai māsai nav pagarinājuši pirmsskolas izglītības programmas apguvi par vienu gadu.
Dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem izglītojamiem nodrošina vietu vienā
Iestādē, grupā.
8.4. vecāku darba vieta ir attiecīgā iestāde.
9. Vecākiem ir tiesības veikt izmaiņas Pieteikumā norādītajā informācijā, Domē iesniedzot iesniegumu.
10. Vecākiem ir pienākums informēt IKSJ par izmaiņām Pieteikumā norādītajā vecāku kontaktinformācijā
10 darbdienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.
11. Vecākiem ir tiesības atsaukt pieteikumu, Domē iesniedzot iesniegumu. Pamatojoties uz Vecāku
iesniegumu, IKSJ anulē izglītojamā vietu Reģistrā.
12. Dome nodrošina Reģistra publisku pieejamību Domes interneta vietnē www.valka.lv saskaņā ar
normatīvajiem aktiem.
III.

Vietas nodrošināšana Iestādē

13. Iestādes vadītājs līdz kārtējā gada februāra pēdējai darbdienai nosūta IKSJ informāciju par
paredzamo brīvo vietu skaitu Iestādē nākamajā mācību gadā.
14. Grupu komplektācija notiek katru gadu no 1.marta līdz 20.augustam.
15. Grupu komplektācija tiek veikta atbilstoši Iestādēs uzņemamo izglītojamo skaitam no Reģistra,
ņemot vērā numuru rindā atbilstoši izglītojamā dzimšanas gadam, izglītības programmai, mācību

16.
17.

18.
19.
20.
21.

gadam, kurā paredzēts uzsākt apmeklēt Iestādi, un vēlamās Iestādes prioritāro secību un
ārpuskārtas statusu.
Nodrošinot izglītojamam vietu Iestādē, IKSJ informē Vecākus atbilstoši pieteikumā norādītajā veidā
(telefoniski, elektroniski vai nosūtot izziņu). Vienlaicīgi IKSJ informē Iestādes vadītāju par uzņemamo
izglītojamo.
Iestādes vadītājs, pēc noteikumu 19. punktā minētās informācijas saņemšanas, IKSJ sniedz šādu
informāciju:
17.1. par Iestādē uzņemtajiem izglītojamiem;
17.2. par Vecākiem, kuri noteiktajā termiņā nav ieradušies Iestādē.
Ja Vecāki 15 kalendāro dienu laikā no informācijas paziņošanas brīža neierodas Iestādē vai IKSJ,
izglītojamā vieta Reģistrā tiek anulēta, par ko IKSJ informē Vecākus.
Izglītojamiem, kurus nevar nodrošināt ar vietu kādā no Vecāku izvēlētajām Iestādēm, IKSJ piedāvā
vietu citā Iestādē, kurā ir brīva vieta.
Mācību gada laikā izglītojamos ar vietām Iestādēs nodrošina, ja attiecīgajās Iestādēs ir brīvas
vietas.
Iestādes vadītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā ar e-pastu informē IKSJ par
brīvajām vietām Iestādē. IKSJ pēc informācijas saņemšanas piedāvā vietu Iestādē nākamajam
izglītojamam rindā no Reģistra.
IV. Iestādes maiņa

22. Ja Vecāki vēlas mainīt izglītojamam Iestādi, Vecāki iesniedz Domē iesniegumu.
23. Iesniegumus par iestādes maiņu reģistrē visu gadu atbilstoši Domes noteiktajai dokumentu aprites
kārtībai.
24. IKSJ pārbauda, vai Vecāki ir nokārtojuši uzturēšanās maksas Iestādē, kurā izglītojamais iegūst
izglītību, un reģistrē izglītojamo rindā uz Iestādi konkrētā mācību gadā, ņemot vērā izglītojamā
dzimšanas gadu.
25. Ja Vecāki nav nokārtojuši uzturēšanās maksas Iestādē, IKSJ ir tiesīga Vecākiem atteikt Iestādes
maiņu (izņemot izglītojamiem, kuram saskaņā ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās
komisijas atzinumu nodrošināma izglītības programmas maiņa).
26. Nodrošinot izglītojamam Iestādes maiņu, IKSJ informē Vecākus. Vienlaicīgi IKSJ informē
iepriekšējās Iestādes un Iestādes, kuru izglītojamais apmeklēs, vadītājus par Iestādes maiņu
konkrētam izglītojamam.
V. Tiesiskuma nodrošināšana
27. Iestādes vadītāja un IKSJ lēmumu un/vai faktisko rīcību Vecāki var apstrīdēt Domes
izpilddirektoram.
28. Domes izpilddirektora lēmumu un/vai faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Vents Armands Krauklis

Pielikums
Valkas novada domes
2018. gada 31.maija noteikumiem Nr.2
“Izglītojamo reģistrācijas kārtība uzņemšanai Valkas novada domes
izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma”

Valkas novada dome
Semināra ielā 9, Valka, LV-4701
Vecāka (aizbildņa, pilnvarotas personas) vārds,
uzvārds:
Personas kods: |__||__||__||__||__||__| - |__||__||__||__||__|
Vecāka deklarētās dzīvesvietas adrese:
Vecāka faktiskās dzīvesvietas adrese (informācijas saņemšanai):
Vēlamais informēšanas veids (atzīmēt galveno)
|__| Tālruņa numurs:
|__| E-pasts:
|__| dokumentāri
PIETEIKUMS
par izglītojamā reģistrāciju uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē
20___.gada ___._____________
Lūdzu reģistrēt manu meitu/dēlu (drukātiem burtiem)
______________________________________________,
personas kods I__I__I__I__I__I__I - I__I__I__I__I__I,
uz _______./_______. mācību gadu Valkas novada (turpmāk – VN) pašvaldības izglītības iestādē, kas
īsteno pirmsskolas izglītību (turpmāk – PII),
|__|
|__|

pirmsskolas

izglītības

programmā,

kods

01

0 11111 ;

speciālajā pirmsskolas izglītības programmā; pamats: valsts vai pašvaldības pedagoģiski
medicīniskās komisijas atzinums Nr._____________, izglītības programmas
kods:______________, atzinuma derīguma termiņš: |__| līdz ____.____.________.; |__|
atkārtotu komisiju iziet nepieciešamības gadījumā;

atzīmēt vēlamo PII:
|__|

VN PII „Pasaciņa”

Ausekļa iela 44, Valka

|__|

VN specializētā PII „Pumpuriņš”

Puškina iela 10, Valka

VN cita PII programmas realizēšanas vieta
__________________________________
Atzīmes par ārpuskārtas rindas statusu:
|__|

normatīvo aktu regulējums (pielikumā izziņa no darbvietas)

|__|

dvīņi vai vairāki vienās dzemdībās dzimuši izglītojamie
izglītojamā vārds, uzvārds ___________

|__|

kāds no izglītojamais jau apmeklē izvēlēto PII:
izglītojamā vārds, uzvārds ______________________________

|__|

vecāka darbvieta ir attiecīgā PII

Pieteikuma iesniegšana Valkas novada dome negarantē izglītojamam tūlītēju vietas piešķiršanu PII.

Ar šī pieteikuma parakstīšanu tiek uzskatīts, ka iesniedzējs piekrīt pieteikumā norādīto datu apstrādei
saskaņā ar Valkas novada domes 2018. gada _______ Noteikumu Nr.____ nosacījumiem.
20____.gada __________________
_________________________________
(paraksts)*

Iesniegto personas datu pārzinis ir Valkas novada dome, datu apstrādes mērķis – iesnieguma izskatīšana, pamatojums –
Iesniegumu likuma 3.panta otrā daļa. Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumu, izdarīt tajos
labojumus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

2.§
Par Valkas novada Izglītības attīstības programmas 2018.-2022.gadam apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa sadarbībā ar Latvijas Kultūras
akadēmijas Zinātniski pētniecisko centru izstrādājusi Valkas novada vidējā termiņa politikas plānošanas
dokumentu “Valkas novada izglītības attīstības programma 2018.–2022.gadam”.
Valkas novada izglītības attīstības programma ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments
2018.–2022.gadam, kas nosaka novada izglītības attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus,
kā arī plāno finanšu resursus mērķu sasniegšanai. Programmā plānota Valkas novada izglītības jomas
attīstība, noteikti vidējā termiņā sasniedzamie izglītības jomas attīstības rezultāti, izvērtējot līdzšinējā
politikā sasniegto, ņemot vērā aktuālās novada iedzīvotāju vajadzības un izglītības attīstības
kontekstuālos faktorus.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
14.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 4.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
4.punkta, 41.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula,
V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentu “Valkas novada izglītības attīstības
programma 2018.–2022. gadam” (pielikumā).
2. Par lēmumu izpildi atbild Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.
3. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
3.§
Par 2018./2019. akadēmiskajā gadā atbalstāmām studiju programmām
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Saskaņā ar Valkas novada domes 2016.gada 24.novembra noteikumiem Nr.7 „ Valkas novada domes
stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņiem” jānosaka 2018./2019. akadēmiskajā gadā stipendiju piešķiršanai atbalstāmās studiju
programmas.
Kopš 2013.gada pašvaldība ir atbalstījusi 30 studentus: 4 stipendiāti ir noslēguši vienošanos par
līguma saistību pārtraukšanu; 8 stipendiāti ir ieguvuši augstāko izglītību un strādā novada izglītības
iestādēs; 17 stipendiāti šobrīd turpina studijas, 1 stipendiāte bērna kopšanas atvaļinājumā (logopēde).
Dažādu specialitāšu pedagogi nepieciešami mūzikas skolā. Vispārizglītojošā skolā nepieciešami angļu
valodas, mūzikas, informātikas, fizikas skolotāji. Novadā ir nepieciešams psihologs, kuram ir tiesības
sagatavot pedagoģiski medicīniskās komisijas dokumentus.
Stipendijai var pieteikties studenti, kuri uzsāk studijas un arī studenti, kuri jau studē.
Stipendiju piešķiršanas komisijai ir iespējams izvērtēt arī kādas iepriekš neminētas izglītības
programmas studenta iegūstamās kvalifikācijas atbilstību novadā nepieciešamajam darbam. Sakarā ar
jaunas tehnikas un modernu tehnoloģiju ieviešanu, nepieciešami arī kvalificēti tehnikas operatori.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
14.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 5.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
4.punkta un Valkas novada domes 2016.gada 24.novembra noteikumu Nr.7 „ Valkas novada domes
stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņiem” 4.2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš ), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt 2018./2019.akadēmiskajā gadā kā atbalstāmās studiju programmas:

1.1.

mūzikas pedagogs ar specializāciju vokālais pedagogs vai akordeona spēle, vai
sitaminstrumentu spēle, vai pūšaminstrumentu spēle, vai klavierspēle, vai stīgu instrumentu
spēle;
1.2. angļu valodas skolotājs;
1.3. mūzikas skolotājs;
1.4. informātikas skolotājs;
1.5. fizikas skolotājs;
1.6. psihologs;
1.7. igauņu valodas speciālists;
1.8. futbola treneris;
1.9. sporta skolotājs ar specializāciju vieglatlētikā;
1.10. cita novadam nepieciešamā specialitāte.
2. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
4.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2016.gada 24.novembra noteikumos Nr.7
“Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem novada jauniešiem un
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem”
________________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Valkas novada domes 2016.gada 24.novembra pieņemto noteikumu Nr.7 Valkas novada domes
stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņiem” 1.7. un 1.8. punktā stipendijas lielums studentiem, kuri studē novadā noteiktajās
atbalstāmajās studiju programmās ir piesaistīts valstī noteiktajai minimālajai algai. Izvērtējot Valkas
novada budžeta nākotnes iespējas, Izglītības, kultūras un sporta komitejā tika izteikts priekšlikums noteikt
fiksētu stipendijas apmēru.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes noteikumus Nr.3 ”Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada
24.novembra noteikumos Nr.7 “Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība
studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem””.
2. Par lēmuma izpildi atbild Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

2018.gada 31.maijā

NOTEIKUMI
Valkā

Nr.3
APSTIPRINĀTI
Ar Valkas novada domes
2018.gada 31.maija sēdes lēmumu
(protokols Nr.6,4.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2016.gada 24.novembra noteikumos Nr.7
“Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošiem novada jauniešiem
un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15.panta 1.daļas 4.punktu, 21.panta 1.daļas
23.punktu, 41.panta 1.daļas 2.punktu

Izdarīt Valkas novada domes 2016.gada 24.novembra noteikumos Nr.7 “Valkas novada domes
stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņiem” šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.7.punktu šādā redakcijā:
“1.7. Vienam pilna laika studiju/mācību programmas Stipendiātam mēnesī tiek piešķirta stipendija
EUR 150,00 pēc normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksas.”

2. Izteikt 1.8. punktu šādā redakcijā:
“1.8. Vienam nepilna laika studiju/mācību programmas Stipendiātam mēnesī tiek piešķirta
stipendija EUR 100,00 pēc normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksas.”
5.§
Par grozījumu Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmuma
“Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu
apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§) 57.pielikumā

1.

(R.Rastaks)

Vijciema pamatskolas direktore ir iesniegusi iesniegumu domei ar lūgumu veikt grozījumus
pamatskolas darbinieku amatu vietu sarakstā, mainot apkopējas amatu vietu skaitu no 2,4 uz 1,5.
2.2018.gada 25.janvārī Valkas novada dome pieņēma lēmumu “Par Valkas novada Vijciema
pamatskolas reorganizāciju (protokols Nr.1, 14.§), ar kuru Vijciema pamatskolai tiek mainīta izglītības
pakāpe no pamatskolas uz sākumskolu, līdz ar to samazināsies darba apjoms.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 21.maija lēmumu (sēdes
protokols Nr.6, 3.§) un vadoties no Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likums 37.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR –
11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, S.Pilskalne,
E.Smane, K.Sula, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav,
3.Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§) grozījumu, apstiprinot
57.pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).
2. Vijciema pamatskolas direktoram veikt grozījumus darba līgumos, izbeigt darba attiecības vai noslēgt
jaunus darba līgumus atbilstoši amatu sarakstam.
3. Par lēmuma izpildi atbild Vijciema pamatskolas direktors.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.jūnijā.
Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 31.maija lēmumam
(sēdes protokols Nr.6, 5.§)
57.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 21.§)

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

Amats

Amata vietu
skaits

Algas likme par pilnu slodzi
(EUR mēnesī)

0.888

Zemākā mēnešalga + piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas noteikumiem Nr.445

1.

Pirmsskolas izglītības skolotājs

2.

Apkopējs

1,5

430.00

3.

Lietvedis

0.7

450.00

4.

Pamatskolas ēdnīcas pavārs

1

485.00

5.

Pirmsskolas izglītības skolotāja
palīgs

2

475.00

6.

Virtuves strādnieks

1

430.00

6.§
Par teritorijas uzkopšanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Vijciema pagastā

4.

(V.Kaņepe)

Vijciema pagastā ir nepieciešams noteikt teritorijas uzkopšanas darbu, ko veic Komunālās
saimniecības daļas sētnieks, izcenojumu, lai nepieciešamības gadījumā varētu sniegt teritorijas
uzkopšanas maksas pakalpojumus un segtu ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas.
5.Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir
atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 21.maija lēmumu (sēdes
protokols Nr.6, 4.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta, 21.panta
1.daļas 14.punkta g) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš ), PRET nav, ATTURAS - nav,
6.Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.

Apstiprināt maksu par teritorijas uzkopšanas darbu 1 stundu EUR 5.00 (pieci euro) bez PVN.
Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
Par lēmuma izpildi atbild Vijciema pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē Vijciema pagasta pārvaldes vadītājs.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

7.
8.
9.

7.§
Par zāliena pļaušanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
Vijciema, Zvārtavas, Kārķu un Ērģemes pagastos
(V.Kaņepe)

Vijciema, Zvārtavas, Kārķu un Ērģemes pagastos ir nepieciešams noteikt zālāju pļaušanas, ko veic ar
pagasta Komunālo saimniecību rīcībā esošo zālāju pļaušanas tehniku, izcenojumus, lai nepieciešamības
gadījumā, varētu sniegt zālāju pļaušanas maksas pakalpojumus un segtu ar šo pakalpojumu sniegšanu
saistītās izmaksas. Sakarā ar to, ka minēto pagastu rīcībā esošo zālāju pļaušanas tehnikas tehniskie
rādītāji ir ļoti līdzīgi un darbi ir identiski, ir lietderīgi noteikt vienādus izcenojumus par pļaušanas
pakalpojumiem visos četros pagastos.
10.Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir
atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 21.maija lēmumu (sēdes
protokols Nr.6, 5.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta, 21.panta
1.daļas 14.punkta g) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš ), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu par zālāju pļaušanu par 1 hektāru EUR 99.58 (deviņdesmit deviņi euro 58 centi)
bez PVN.
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
3. Par lēmuma izpildi atbild Vijciema, Zvārtavas, Kārķu un Ērģemes pagastu pārvalžu Komunālo
saimniecību vadītāji.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Vijciema, Zvārtavas, Kārķu un Ērģemes pagastu pārvalžu vadītāji.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

11.
12.

8.§
Par dzīvojamās telpas īres un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Valkas novada
pagastos
(V.Kaņepe)

Saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otro daļu, dzīvojamās telpas īres maksu veido:
1.dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas ir proporcionāla izīrētās dzīvojamās
telpas platībai;
2.īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu.

Līdz šim pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās
telpas lietošanu Valkas novada pagastos, ir noteikta EUR 0.03 par kvadrātmetru mēnesī.
Lai iegūtu nepieciešamos līdzekļus dzīvojamo māju uzturēšanai un saglabāšanai lietošanai derīgā
stāvoklī, ir noteikta dzīvojamo telpu apsaimniekošanas maksa.
Sakarā ar to, ka vairākām mājām nepieciešami lielāki remontdarbi, un dažos pagastos līdz šim
noteiktā apsaimniekošanas maksa nesedz to izmaksas, ir nepieciešams pārskatīt dzīvojamo telpu
apsaimniekošanas maksas.
13.Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir
atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 21.maija lēmumu (sēdes
protokols Nr.6, 6.§) un vadoties no likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otrās daļas un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta b) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, S.Pilskalne, E.Smane,
K.Sula, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav,
14.Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt īres un apsaimniekošanas maksas (pielikumā).
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
3. Uzdot pagastu pārvalžu vadītājiem brīdināt dzīvojamo telpu īrniekus un īpašniekus par īres un
apsaimniekošanas maksu izmaiņām likumdošanā noteiktā kārtībā līdz 2018.gada 1.jūlijam.
4. Īres maksa un maksa par dzīvojamās mājas apsaimniekošanu stājas spēkā 2018.gada 1.oktobrī.
5. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada pagastu pārvalžu vadītāji.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 31.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.6, 8.§)

Īres un apsaimniekošanas maksas Valkas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām
dzīvojamām telpām Valkas novada pagastos

Nr.
p. k.
1

Nosaukums

Apsaimniekošanas
maksa mēnesī par
1 m2, EUR

Īres maksa
mēnesī par
1m2, EUR

Kopā mēnesī
par 1m2, EUR

0.28

0.03

0.31

0.14

0.03

0.17

0.18

0.03

0.21

0.09

0.03

0.12

0.03

0.03

0.06

Māja Nr.8

0.36

-

0.36

pārējās dzīvojamās telpas

0.18

0.03

0.21

0.11

0.03

0.14

Valkas pagasts:
labiekārtotās dzīvojamās telpas
nelabiekārtotās dzīvojamās
telpas

2

Ērģemes pagasts:
labiekārtotās dzīvojamās telpas
nelabiekārtotās dzīvojamās
telpas
sociālie dzīvokļi

3

4

Kārķu pagasts:

Zvārtavas pagasts

9.§
Par Valkas novada domes izglītības iestāžu, kurās ēdināšanu nodrošina
pašvaldība, ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

15.
16.
17.

(V.Kaņepe)

Lai nodrošinātu ēdināšanas pakalpojumu Valkas novada izglītības iestādēs un segtu ar to saistītās
izmaksas, nepieciešams noteikt maksas pakalpojumu izcenojumus.
18.Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir
atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 21.maija lēmumu (sēdes
protokols Nr.6, 7.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g)
apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav,
19.Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt faktiskās ēdināšanas pakalpojumu izmaksas (1.-4.pielikums).
2. Apstiprināt izglītojamo (izņemot 1.-4.klasei) ēdināšanas pakalpojumu izmaksas pamatojoties tikai uz
faktiskajām produktu izmaksām.
3. Apstiprināt maksu par ēdināšanas pakalpojumiem (5.pielikums).
4. Iekasēt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem un iemaksāt kasē vai norēķinu kontā līdz nākošā
mēneša 5.datumam par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar 2014.gada
30.decembra rīkojumu Nr.157-V.
5. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols
Nr.16, 5.§) “Par Valkas novada domes izglītības iestāžu, kurās ēdināšanu nodrošina pašvaldība,
ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu”.
6. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
7. Par lēmuma izpildi atbild izglītības iestāžu direktori.
8. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
9. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.jūnijā.
1. pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 31.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.6, 9.§)

Aprēķins ēdināšanas pakalpojumu faktiskajām izmaksām
(izglītības iestāžu darbinieki un ārpakalpojums)
Ērģemes
pamatskola

Rādītāji
Plānotās 1 pusdienu porcijas
produktu izmaksas
2018./2019. gadā

0,80

Rādītāji

Kārķu
pamatskola

1,00

Vijciema
pamatskola

Ozolu
sākumskola

0,83

1,00

Kopējās izmaksas

Atlīdzība, t.sk.

47278,29
pavārs

28069,16

pavāra palīgs

19209,13

Ēdināšanas izdevumi 2018.g.
Proporcijas koeficients
Vidējās 1 pusdienu porcijas produktu izmaksas

35135,00
1,3456
0,908

1,22

Vienas porcijas pagatavošanai ieguldītā atlīdzības daļa
Uzturēšanas izdevumi (elektroenerģija, apkure, saimn.līdz.,kanalizācija
u.c.)

6782,48

Proporcijas koeficients

0,19304

Vienas porcijas pagatavošanai ieguldīto uzturēšanas izdevumu daļa

0,18

Vienas pusdienu porcijas cena

2,30

2. pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 31.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.6, 9.§)

Aprēķins ēdināšanas pakalpojumu faktiskajām izmaksām (pirmsskolas izglītojamie)

Rādītāji

Ērģemes
pamatskola

Kārķu
pamatskola

Vijciema
pamatskola

Ozolu
sākumskola

13625,08

13625,08

13625,08

6403,04

pavārs

7222,04

7222,04

7222,04

6403,04

pavāra palīgs

6403,04

6403,04

6403,04

11735,00

12000,00

9400,00

2000,00

1,161

1,135

1,449

3,202

Produktu izmaksas uz 1 pusdienu
porciju

0,60

0,84

0,63

0,88

1 pusdienu porcijas pagatavošanai
ieguldītā atlīdzības daļa

0,70

0,95

0,91

2,82

2996,80

2395,00

1107,39

283,28

Proporcijas koeficients

0,255

0,200

0,118

0,142

1 pusdienu porcijas pagatavošanai
ieguldīto uzturēšanas izdevumu daļa

0,153

0,168

0,074

0,125

1 pusdienu porcijas izmaksas

1,450

1,961

1,606

3,822

Produktu izmaksas uz 1 brokastu porciju

0,450

0,380

0,561

0,350

1 brokastu porcijas pagatavošanai
ieguldītā atlīdzības daļa

0,522

0,431

0,814

1,121

1 brokastu porcijas pagatavošanai
ieguldīto uzturēšanas izdevumu daļa

0,115

0,076

0,066

0,050

1 brokastu porcijas izmaksas

1,087

0,887

1,441

1,520

Produktu izmaksas uz 1 launaga porciju

0,250

0,420

0,381

1 launaga porcijas pagatavošanai
ieguldītā atlīdzības daļa

0,290

0,477

0,553

1 launaga porcijas pagatavošanai
ieguldīto uzturēšanas izdevumu daļa

0,064

0,084

0,045

1 launaga porcijas izmaksas

0,604

0,981

0,979

3,14

3,83

4,03

Atlīdzība, t.sk.

Ēdināšanas izdevumi 2018.g.
Proporcijas koeficients

Uzturēšanas izdevumi (elektroenerģija,
apkure, saimn.līdz.,kanalizācija u.c.)

1 dienas ēdināšanas izmaksas kopā

5,34

Plānotās 1 pusdienu porcijas produktu
izmaksas 2018/2019. gadā

0,60

0,84

0,63

0,88

Plānotās 1 brokastu porcijas produktu
izmaksas 2018/2019. gadā

0,45

0,38

0,56

0,35

Plānotās 1 launaga porcijas produktu
izmaksas 2018/2019. gadā

0,25

0,42

0,38

Plānotās produktu izmaksas 1 dienas
ēdināšanai 2018/2019. gadā

1,30

1,64

1,57

1,23

3. pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 31.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.6, 9.§)

Aprēķins ēdināšanas pakalpojumu faktiskajām izmaksām (1.-4.klasei-brīvpusdienas)

Rādītāji

Ērģemes
pamatskola

Kārķu
pamatskola

Vijciema
pamatskola

Ozolu
sākum
skola

13625,08

13625,08

13625,08

6403,04

pavārs

7222,04

7222,04

7222,04

6403,04

pavāra palīgs

6403,04

6403,04

6403,04

Ēdināšanas izdevumi 2018.g.

11735,00

12000,00

9400,00

2000,00

1,161

1,135

1,449

3,202

Produktu izmaksas uz 1 pusdienu porciju

0,70

0,92

0,74

1,00

1 pusdienu porcijas pagatavošanai ieguldītā
atlīdzības daļa

0,81

1,04

1,07

3,20

2996,80

2395,00

1107,39

283,28

0,255

0,200

0,118

0,142

0,18

0,18

0,09

0,14

1 pusdienu porcijas izmaksas

1,692

2,148

1,903

4,343

Produktu izmaksas uz 1 brokastu porciju

0,200

0,420

0,231

0,400

1 brokastu porcijas pagatavošanai ieguldītā
atlīdzības daļa

0,232

0,477

0,335

1,281

1 brokastu porcijas pagatavošanai ieguldīto
uzturēšanas izdevumu daļa

0,051

0,084

0,027

0,057

1 brokastu porcijas izmaksas

0,483

0,981

0,594

1,737

Atlīdzība, t.sk.

Proporcijas koeficients

Uzturēšanas izdevumi (elektroenerģija,
apkure, saimn.līdz., kanalizācija u.c.)
Proporcijas koeficients
1 pusdienu porcijas pagatavošanai ieguldīto
uzturēšanas izdevumu daļa

Produktu izmaksas uz 1 launaga porciju

0,470

1 launaga porcijas pagatavošanai ieguldītā
atlīdzības daļa

0,534

1 launaga porcijas pagatavošanai ieguldīto
uzturēšanas izdevumu daļa

0,094

1 launaga porcijas izmaksas

1,097

1 dienas ēdināšanas izmaksas kopā

2,17

4,23

2,50

6,08

Plānotās 1 pusdienu porcijas produktu
izmaksas 2018/2019. gadā

0,70

0,92

0,74

1,00

Plānotās 1 brokastu porcijas produktu
izmaksas 2018/2019. gadā

0,20

0,42

0,23

0,40

0,97

1,40

Plānotās 1 launaga porcijas produktu
izmaksas 2018/2019. gadā
Plānotās produktu izmaksas 1 dienas
ēdināšanai 2018/2019. gadā

0,47
0,90

1,81

4. pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 31.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.6, 9.§)

Aprēķins ēdināšanas pakalpojumu faktiskajām izmaksām (5.-9.klasei)

Rādītāji
Atlīdzība, t.sk.

Ērģemes
pamatskola

Kārķu
pamatskola

Vijciema
pamatskola

Ozolu
sākums
kola

13625,08

13625,08

13625,08

6403,04

pavārs

7222,04

7222,04

7222,04

6403,04

pavāra palīgs

6403,04

6403,04

6403,04

11735,00

12000,00

9400,00

2000,00

1,161

1,135

1,449

3,202

Produktu izmaksas uz 1 pusdienu porciju

0,80

1,00

0,83

1,00

1 pusdienu porcijas pagatavošanai
ieguldītā atlīdzības daļa

0,93

1,14

1,20

3,202

2996,80

2395,00

1107,39

283,28

Proporcijas koeficients

0,255

0,200

0,118

0,142

1 pusdienu porcijas pagatavošanai
ieguldīto uzturēšanas izdevumu daļa

0,204

0,200

0,098

0,142

Vienas dienas pusdienu maksa

1,93

2,34

2,13

4,34

Produktu izmaksas uz 1 brokastu porciju

0,20

0,48

1 brokastu porcijas pagatavošanai
ieguldītā atlīdzības daļa

0,232

0,55

1 brokastu porcijas pagatavošanai
ieguldīto uzturēšanas izdevumu daļa

0,051

0,10

1 brokastu porcijas izmaksas

0,483

1,121

Ēdināšanas izdevumi 2018.g.
Proporcijas koeficients

Uzturēšanas izdevumi (elektroenerģija,
apkure, saimn.līdz.,kanalizācija u.c.)

Produktu izmaksas uz 1 launaga porciju

0,50

1 launaga porcijas pagatavošanai ieguldītā
atlīdzības daļa

0,57

1 launaga porcijas pagatavošanai ieguldīto
uzturēšanas izdevumu daļa

0,10

1 launaga porcijas izmaksas

1,168

1 dienas ēdināšanas izmaksas kopā

2,42

4,62

2,13

4,34

Plānotās 1 pusdienu porcijas produktu
izmaksas 2018/2019. gadā

0,80

1,00

0,83

1,00

Plānotās 1 brokastu porcijas produktu
izmaksas 2018/2019. gadā

0,20

0,48

0,83

1,00

Plānotās 1 launaga porcijas produktu
izmaksas 2018/2019. gadā
Plānotās produktu izmaksas 1 dienas
ēdināšanai 2018/2019. gadā

0,50
1,00

1,98

5. pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 31.maija sēdes lēmumam
(protokols Nr.6, 9.§)
Maksa par ēdināšanas pakalpojumu Valkas novada izglītības iestādēs
Ēdināšanas pakalpojums

Iestādes nosaukums

Pirmsskolas grupu
izglītojamie

Ērģemes pamatskola

5.-9.klašu
izglītojamie

1.-4.klāšu
izglītojamie

Izglītības
iestāžu
darbinieki

1,30
t.sk. brokastis 0.45

brokastis 0.20

pusdienas 0.60

pusdienas 0.80

0,00

pusdienas 2.30

pusdienas 0.83

0,00

pusdienas 2.30

0,00

pusdienas 2.30

0,00

pusdienas 2.30

launags 0.25
Vijciema pamatskola

1,57
t.sk. brokastis 0.56
pusdienas 0.63
launags 0.38

Kārķu pamatskola

1,64
t.sk. brokastis 0.38

brokastis 0.48

pusdienas 0.84

pusdienas 1.00

launags 0.42

launags 0.50

Ozolu sākumskola

1,23
t.sk. brokastis 0.35

pusdienas 1.00

pusdienas 0.88
*Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.1206 3.punktu 1.-4.klašu izglītojamiem tiek piešķirta valsts apmaksāta
ēdināšana
**Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 12.punktu, izglītības
iestāžu sniegtie ēdināšanas pakalpojumi ir ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamie pakalpojumi
Ēdināšanas ārpakalpojums
Iestādes nosaukums

Pakalpojuma
veids

Mērvienība

Visas iestādes

pusdienas

porcija

Cena bez
PVN, EUR
2,30

PVN, EUR
0,48

Cena ar
PVN,
EUR
2,78

*PVN piemēro atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam

20.
21.

10.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu pieminekļa atjaunošanai stacijā “Lugaži”, Valkas pagastā
(V.Zariņš)

22.Valkas novada dome 2018.gada 21.aprīlī ir saņēmusi Latvijas Politiski represēto apvienības
Valkas nodaļas iesniegumu ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu EUR 374,27 pieminekļa atjaunošanai
Lugažu stacijā. Iesniegumam pievienota izmaksu tāme EUR 1074,27 vērtībā, ieskaitot PVN. Latvijas
politiski represēto apvienība ir piešķīrusi finansējumu EUR 700,00.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 21.maija lēmumu (sēdes
protokols Nr.6, 8.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski

balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula,
D.Bašķe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt 1949.gada 25.martā uz Sibīriju izsūtītajiem veltītā pieminekļa atjaunošanai stacijā "Lugaži",
Valkas pagastā līdzfinansējumu EUR 374,27 (trīs simti septiņdesmit četri euro 27 centi).
2. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
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.

23.
24.

11.§
Par mikroautobusa Ford Transit pārdošanu par brīvu cenu
(P.Pētersons)

25.Dome izskata Valkas novada domes Kārķu pagasta pārvaldes vadītāja Pētera Pētersona
2018.gada 21.maija iesniegumu par Kārķu pagasta pārvaldes uzskaitē esošā mikroautobusa Ford
Transit (valsts reģ. Nr. EN – 9092), šasijas Nr.WFOEXXGBFE1C36132, atlikusī bilances vērtība EUR
0,00) pārdošanu par brīvu cenu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 21.maija lēmumu (sēdes
protokols Nr.6, 9.§) un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas
2.punkta, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta un ņemot vērā Valkas novada domes
2015.gada 28.maija noteikumus Nr.2 „Par Valkas novada domes un tās iestāžu kustamās mantas
atsavināšanu - pārdodot par brīvu cenu”, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
26.Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pārdot par brīvu cenu kustamo mantu – Ford Transit (valsts reģ. Nr.EN 9092), šasijas
Nr.WFOEXXGBFE1C36132), nosakot cenu EUR 700,00 (septiņi simti euro) bez PVN.
2. Uzdot Valkas novada domes Kārķu pagasta pārvaldes vadītajam organizēt automašīnas pārdošanu
saskaņā ar 2015.gada 28.maija noteikumiem Nr.2 „Par Valkas novada domes un tās iestāžu
kustamās mantas atsavināšanu - pārdodot par brīvu cenu”.
3. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
12.§

27.
Par saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra
28. saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Valkas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā”” apstiprināšanu

29.

(V.Zariņš, V.A.Krauklis, A.Simulis)

30.Ņemot vērā to, ka pašvaldībā aizvien biežāk tiek saņemti iesniegumi no ārvalstīs dzīvojošiem LR
pilsoņiem ar lūgumu palīdzēt dzīvokļu jautājumu risināšanā, jo viņi vēlas atgriezties dzīvot Latvijā, ir
priekšlikums izdarīt izmaiņas Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.8
„Par Valkas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”, paredzot, ka tiesības uz
dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzību vispārējā kārtībā ir arī ārvalstīs dzīvojošiem LR pilsoņiem, kuri
vēlas atgriezties un dzīvot Latvijā un kuri ir vai nu deklarēti Valkas novadā vai bez deklarācijas Latvijas
Republikā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 21.maija lēmumu (sēdes
protokols Nr.6, 11.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula,
D.Bašķe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra
saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Valkas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos
noteikumos Nr.8 „Par Valkas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”” triju dienu
laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.

3. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

2018.gada 31.maijā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā

Nr.9

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018.gada 31.maija sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 12.§)

31.

Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par
Valkas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā””
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" 6.panta otro daļu,
9.panta pirmās daļas 4.punktu, 15.pantu, 7.panta sesto daļu,
14.panta pirmās daļas 6.punktu, 17.panta pirmo daļu un 24.panta pirmo daļu

Izdarīt Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Valkas novada
pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” šādus grozījumus:
1. Papildināt ar 6.10.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.10. Ārvalstīs dzīvojošiem Latvijas Republikas pilsoņiem – dokumentu, kas pierāda viņa
pastāvīgu atrašanos (dzīvošanu) ārvalstīs, pievienojot tulkojumu latviešu valodā.
2. Papildināt ar 15.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„15.4. ārvalstīs dzīvojošiem Latvijas Republikas pilsoņiem, kuri vēlas atgriezties un dzīvot
Latvijā”.
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.9
32. “Grozījumi Valkas novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par
Valkas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Pašvaldībā aizvien biežāk tiek saņemti iesniegumi no
ārvalstīs dzīvojošiem LR pilsoņiem ar lūgumu palīdzēt
dzīvokļu jautājumu risināšanā, jo viņi vēlas atgriezties dzīvot
Latvijā. Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā būtu viens no
veidiem, kā pašvaldība varētu veicināt ārvalstīs dzīvojošo LR
pilsoņu atgriešanos. Tas arī veicinātu pašvaldības iedzīvotāju
skaita palielināšanos.

2. Īss projekta satura izklāsts

1) Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 6.10.punktu nosakot, ka
ārvalstīs dzīvojošajiem LR pilsoņiem jāiesniedz dokuments,
kas pierāda viņa pastāvīgu atrašanos (dzīvošanu) ārvalstīs.
Ņemot vērā, ka dažādās valstīs ir dažāda pierādīšanas
prakse un arī dokumenti, kas kalpo kā pierādījums, punktā
netiek nodefinēts, tieši kādi dokumenti jāiesniedz, ļaujot
iesniegt jebkāda veida pierādījumus
2) Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 15.4.punktu, paredzot,
ka tiesības uz dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzību vispārējā
kārtībā ir ārvalstīs dzīvojošiem LR pilsoņiem, kuri vēlas
atgriezties un dzīvot Latvijā.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Ietekme uz pašvaldības budžetu ir tikai pastarpināta, ņemot vērā, ka
iedzīvotāju skaitam palielinoties varētu palielināties ieņēmumi
pašvaldības budžetā.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi labvēlīgi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi, jo jau
šobrīd pašvaldības teritorijā trūkst darbaspēka.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi administratīvās procedūras neietekmēs.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām.

13.§
Par SIA “Vidusceļš” iesniegumu par zemes lietošanas mērķim piekrītošās platības apstrīdēšanu
____________________________________________________________________
(G.Smane)
Valkas novada dome izskata SIA “Vidusceļš”, reģistrācijas numurs 53903002461, juridiskā adrese:
“Kalnrozes”, Ērģemes pagasts, Valkas novads, 2018.gada 16.aprīļa (reģistrēts 16.04.2018. Nr.
3.1.1./18/708) iesniegumu, ar lūgumu atcelt Valkas novada domes Zemes komisijas 2018.gada
26.janvāra sēdes lēmumu “Par zemes vienības daļas izveidošanu nomas vajadzību nodrošināšanai un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībā “Smiltnieki”, Ērģemes
pagasts” (protokols Nr.1, 4.§). [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2018.gada 14.maija
lēmumu (protokols Nr.2, 1.§), izvērtējot augstāk minēto informāciju un balstoties uz 2012.gada
12.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumiem, Civillikuma 2126. pantu, Civillikuma 1036. pantu, 2006.gada 20.jūnija
Ministru kabineta noteikumu Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība, Administratīvā procesa likuma 5.pantu un
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, S.Pilskalne, E.Smane,
K.Sula, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ņemot vērā, ka jau 2017.gada 27.aprīlī ir bijusi uzsākta tiesvedība par nomas līguma noslēgšanu
starp SIA “Vidusceļš “ un zemes īpašuma “Smiltnieki” īpašnieci, atcelt 2018.gada 26.janvāra Valkas
novada domes Zemes komisijas lēmumu “Par zemes vienības daļas izveidošanu nomas vajadzību
nodrošināšanai un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībā “Smiltnieki”,
Ērģemes pagasts” (sēdes protokols Nr.1, 4.§).
2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
14.§
Par saistošo noteikumu Nr.10
„Par sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Valkas novadā” apstiprināšanu
(V.Zariņš)
Valkas novada dome 2018.gada 29.martā apstiprināja saistošos noteikumus Nr.7 “Par sociālā
pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Valkas novadā”. Ņemot vērā LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk tekstā - Ministrijas) 2018.gada 21.aprīļa iebildumu vēstuli Nr.
1-18/3656 “Par saistošajiem noteikumiem”, ir nepieciešams precizēt minētos saistošos noteikumus.
Ņemot vērā to, ka precizēšanas rezultātā ir jāveic saistošo noteikumu numerācijas maiņa un minētie
saistošie noteikumi nav vēl stājušies spēkā, lietderīgāk ir apstiprināt jaunus Valkas novada domes
saistošos noteikumos “Par sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Valkas novadā”.
Ministrijas iebildumi ir pamatoti ar lūgumu nodrošināt pašvaldības saistošo noteikumu tiesiskumu un
atbilstību ārējo normatīvo aktu ar augstāku juridisko spēku.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2018.gada 14.maija lēmumu
(protokols Nr.4, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešās daļas, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula,
D.Bašķe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10
“Par sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās"
nodrošināšanu Valkas novadā” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.10 „Par sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Valkas
novadā” triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus Nr.10 “Par sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Valkas
novadā” pēc to reģistrēšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā publicēt
laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” un Valkas novada mājas lapā www.valka.lv.

4. Sociālajam dienestam nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Sociālā dienesta
telpās Rūjienas ielā 3D, Valkā un Valkas novada pagastu pārvaldēs.
5. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
6. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā
darba jautājumos.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2018.gada 31.maijā

Nr.10
APSTIPRINĀTS
Valkas novada domes
2018.gada 31.maija sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 14.§)

Par sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Valkas novadā
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu un
MK 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275
“Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība
un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka aprūpes mājās pakalpojuma (turpmāk tekstā
- Aprūpe) piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtību, pakalpojuma veidus, līmeņus, kā arī
Aprūpes pārtraukšanu, pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.
2. Aprūpi ir tiesīgas saņemt Valkas novadā dzīves vietu deklarējušas personas, kuras vecuma vai
fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi, kurām
nav apgādnieku vai tie nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo
palīdzību, kā arī bērni invalīdi vai pieaugušas personas ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, ja
ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi (turpmāk tekstā - Klients).
3. Aprūpes sniegšanu noteiktā kārtībā finansē no Klientu, viņa likumīgo apgādnieku vai Valkas novada
pašvaldības sociālā budžeta līdzekļiem. Aprūpes finansēšanai var tikt piesaistīti arī citi juridisko un
fizisko personu līdzekļi.
II Aprūpes veidi un līmeņi
4. Aprūpe var būt pastāvīga vai pagaidu:
4.1. pastāvīgu aprūpi Valkas novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa (turpmāk – Sociālo
pakalpojumu daļa) sniedz Klientiem, kuras vecuma, fiziska vai garīga rakstura traucējumu dēļ
nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi, tām nav likumīgo apgādnieku, vai
tie vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nespēj sniegt minētām personām
nepieciešamo palīdzību.
4.2. pagaidu aprūpi Sociālo pakalpojumu daļa sniedz Klientiem, kas slimības vai atveseļošanās
periodā nevar veikt ikdienas sadzīviskos darbus un savu personisko aprūpi paša spēkiem.
5. Lai Klients saņemtu viņa individuālajām vajadzībām atbilstošu Aprūpi, tiek noteikti trīs Aprūpes līmeņi.
6. Aprūpes līmeņa noteikšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumu Nr.
288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” 4.pielikumu.
7. Aprūpes līmeņos veicamie darba uzdevumi, apmeklējumu skaits un darba ilgums ir sekojoši:
7.1. pirmais Aprūpes līmenis (1 – 2 reizes nedēļā līdz 16 stundām mēnesī):
7.1.1. pārtikas produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde;
7.1.2. grīdas mitrā uzkopšana;
7.1.3. komunālo un citu maksājumu kārtošana;
7.1.4. ģimenes ārsta izsaukšana;
7.1.5. preses pasūtīšana;
7.1.6. informācijas par pieejamiem pakalpojumiem sniegšana;
7.1.7. malkas ienešana;
7.1.8. ūdens ienešana, iznešana;
7.1.9. atkritumu iznešana;
7.1.10. logu mazgāšana 2 reizes gadā;

7.1.11. aprūpējamā pavadīšana 1 stundu garā pastaigā 1 reizi nedēļā;
7.1.12. pārrunas par nepieciešamo aprūpi un sadzīvi.
7.2. otrais Aprūpes līmenis (2- 3 reizes nedēļā, līdz 24 stundām mēnesī), kas ietver pirmā
Aprūpes līmeņa pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:
7.2.1. pavadīšanu pie ārstiem, uz slimnīcu;
7.2.2. palīdzību vannošanā;
7.2.3. gultas veļas nomaiņa un nodošana mazgātavā;
7.2.4. krāsns kurināšana.
7.3. trešais Aprūpes līmenis (4-5 reizes nedēļā, līdz 40 stundām mēnesī), kas ietver pirmā un otrā
Aprūpes līmeņa pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:
7.3.1. palīdzību medikamentu lietošanā;
7.3.2. fizisko aktivitāšu veicināšanu;
7.3.3. palīdzību ēdiena gatavošanā, trauku mazgāšanu;
7.3.4. palīdzību Klienta personīgās higiēnas nodrošināšanai (piemēram, mazgāšanās,
inkontinences līdzekļu nomaiņa, ķemmēšanās, skūšanās, protēžu kopšana), izņemot
podologa pakalpojumus;
7.3.5. izgulējumu profilaksi;
7.3.6. bez minēto pakalpojumu sniegšanas aprūpētāji nodrošina meistaru izsaukšanu uz mājām
sadzīves remontdarbu veikšanai par Klienta līdzekļiem.
III Aprūpes piešķiršanas un saņemšanas kārtība
8. Aprūpes saņemšanai Klients Sociālo pakalpojumu daļā iesniedz sekojošus dokumentus:
8.1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
8.2. ģimenes ārsta izziņu par Klienta veselības stāvokli un atzinumu par aprūpes nepieciešamību.
Izziņā norāda medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas
slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību;
8.3. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko pakalpojuma
veidu Klientam ar garīga rakstura traucējumiem, ja Aprūpi vēlas saņemt persona ar garīga
rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības traucējumiem;
8.4. dokumentus, kas apliecina, ka apgādnieki nespēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi vecuma,
veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ.
9. Par objektīviem apstākļiem apgādnieka nespējai, ja to apstiprina sociālā darbinieka izvērtējums,
uzskatāmi:
9.1.1. apgādnieka slimības laiks;
9.1.2. apgādnieka atrašanās medicīniskās vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;
9.1.3. apgādnieka atkarība no kaitīgām vielām un lietām (uz ārstēšanās vai rehabilitācijas
laiku);
9.1.4. apgādnieks ir pensijas vecuma persona, kurš fizisko ierobežojumu dēļ nevar veikt aprūpi;
9.1.5. apgādniekam ir garīga vai fiziska rakstura traucējumi, ko apstiprina ģimenes ārsta vai
Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas izziņa;
9.1.6. apgādnieka nodarbinātība;
9.1.7. apgādnieka dzīvesvietas attālums.
10. Sociālais darbinieks 5 darba dienu laikā pēc visu norādīto dokumentu saņemšanas, apmeklē Klientu
mājās vai slimnīcā, novērtē Klienta vajadzības pēc sociālās aprūpes mājās pakalpojuma, izvērtē
Aprūpes līmeni un nosaka, kāds Aprūpes līmenis un apjoms Klientam ir nepieciešams, kopā ar
aprūpētāju sastāda Klienta individuālo aprūpes plānu – vienošanos par pakalpojuma saturu
(1.pielikums).
11. Pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, Sociālo pakalpojumu daļas vadītājs pieņem lēmumu
par Aprūpes nepieciešamību un tā saņemšanas kārtību.
12. Aprūpētājs sniedz Aprūpi atbilstoši sastādītajam Aprūpes plānam un noteiktajam Aprūpes grafikam,
kas saskaņots ar Klientu.
13. Sociālo pakalpojumu daļas vadītājs, periodiski vai rodoties apstākļiem sniegtajā Aprūpē, pārskata
Aprūpes nepieciešamību un saturu:
13.1.pastāvīgās Aprūpes gadījumā - 1 reizi gadā, kad tiek veikts Aprūpes kvalitātes novērtējums
(3.pielikums),
13.2.pagaidu Aprūpes gadījumā - 1 reizi trijos mēnešos.
14. Pēc noteiktā Aprūpes laika perioda beigām Klients pēc nepieciešamības var atkārtoti pieprasīt Aprūpi
Noteikumos noteiktajā kārtībā.
15. Gadījumos, kad Klientam, kas saņem Aprūpi, nepieciešama papildus aprūpe un uzraudzība, kas
pārsniedz trešo Aprūpes līmeni, Sociālo pakalpojumu daļas vadītājs var kārtot jautājumu par Klienta
ievietošanu īslaicīgas vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
16. Aprūpe netiek nodrošināta personām, kurām ir medicīniskas un psihiskas kontrindikācijas, līdz to
novēršanai.
17. Aprūpe netiek nodrošināta personām ar atkarības problēmām.
18. Gadījumos, kad objektīvu iemeslu dēļ Aprūpi nevar nodrošināt, Valkas novada dome reizi mēnesī
piešķir pabalstu Klientam Aprūpes nodrošināšanai pirmā un otrā līmeņa Aprūpei EUR 28,46 apmērā,
trešā līmeņa Aprūpei EUR 56,91 apmērā.
19. Lēmumu, kas pieņemts attiecībā uz Aprūpi, var apstrīdēt Valkas novada domē, Administratīvā
procesa likuma noteiktajā kārtībā.

IV Aprūpes organizēšana
20. Aprūpi organizē, pārzina un kontrolē Valkas novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
(Noteikumu tekstā saukta - Sociālo pakalpojumu daļa).
21. Aprūpes pamatuzdevumi ir:
21.1. nodrošināt Klienta pamatvajadzību apmierināšanu un dzīves kvalitātes nepazemināšanos;
21.2. Klienta apsekošanu mājās viņam pieņemamā laikā, Klientam nepieciešamās Aprūpes satura
un apjoma noteikšana, sniegšanas organizēšana un periodiska pārskatīšana.
22. Aprūpi veic aprūpētāji ar attiecīgu izglītību vai zināšanām sociālās aprūpes darbā.
23. Aprūpētājs sistemātiski aizpilda darba uzskaites karti (2.pielikums), kurā norāda, veiktos pakalpojuma
veidus un to sniegšanas ilgumu.
24. Aprūpe netiek veikta diennakts režīmā.
V Aprūpes samaksas kārtība
25. Aprūpe ir maksas pakalpojums. Vienas stundas apmaksa par Aprūpi ir vienāda ar valstī noteikto
minimālo stundas tarifa likmi attiecīgajā kalendārajā gadā.
26. Gadījumos, kad Klients nespēj veikt samaksu par Aprūpi – to veic viņa apgādnieki.
27. Aprūpe par pašvaldības līdzekļiem tiek sniegta Klientiem, kuriem nav likumīgo apgādnieku un kuriem
ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu.
28. Aprūpe tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem arī tiem Klientiem, kuriem ir likumīgie
apgādnieki, bet pastāv objektīvi apstākļi, kā dēļ viņi nespēj nodrošināt Aprūpi, un viņiem piešķirts
trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss.
VI Aprūpes pārtraukšana
29. Aprūpi pārtrauc, ja:
29.1. Klients pats atgūst aprūpes spējas vai rodas apstākļi, kad Aprūpe netiek nodrošināta (skatīt
Noteikumu 16. un 17. punktu);
29.2. Klients izbraucis uz patstāvīgu dzīvi citas pašvaldības teritorijā vai uz ārzemēm;
29.3. iestājas Klienta nāve;
29.4. Klients tiek ievietots ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā;
29.5. Klients rakstiski atteicies no aprūpes pakalpojumiem;
29.6. Klients lieto apreibinošas vielas un necienīgi izturas pret aprūpētāju.
VII Noslēguma jautājums
30. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta saistošos noteikumus Nr.
19 “Par sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” organizēšanu un saņemšanas kārtību Valkas novadā”.
31. Atcelt Valkas novada domes 2018.gada 29.marta saistošos noteikumus Nr.7 “Par sociālā
pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Valkas novadā”.
1.pielikums
Valkas novada domes 2018.gada 31.maija saistošajiem noteikumiem Nr.10
“Par sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Valkas novadā”

VIENOŠANĀS PAR SOCIĀLĀS APRŪPES NOSACĪJUMIEM
Aprūpējamā persona: _____________________________________
Aprūpētājs: _____________________________________________
20___ gada ____________________
Pakalpojuma saturs

Pakalpojuma
sniegšanas
biežums un
laiks

1. līmenis

1-2x nedēļā
Līdz 16 stundām
mēnesī

Pārrunas par nepieciešamo aprūpi, sadzīvi ____________________________
Ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana _________________________
Medikamentu un citu ikdienas preču pirkšana un piegāde mājās, kā arī palīdzība to
lietošanā ___________________________________________________
Dzīvojamo telpu uzkopšana 1x nedēļā, logu mazgāšana 2x gadā ___________
Dzīvokļu īres un komunālo, kā arī citu maksājumu kārtošana _____________
Palīdzība dokumentu kārtošanā _____________________________________
Apmeklējumi slimnīcā ____________________________________________
Apģērba labošana _______________________________________________
Atkritumu iznešana ______________________________________________
Ūdens iznešana un ienešana _______________
2. līmenis
(1. līmeņa aprūpe +)

2-3x nedēļā, līdz
24 stundām
mēnesī

Personiskā aprūpe _______________________________________________
Mazgāšanās (vannā, dušā) _________________________________________
Nagu griešana, skūšanās __________________________________________
Palīdzība ēdienu gatavošanā _______________________________________
Veļas nodošana veļas mazgātavā un ķīmiskā tīrītavā ____________________
Pavadoņa pakalpojumi pēc vajadzības, ne biežāk kā 3x mēnesī ____________
Trauku mazgāšana _______________________________________________
Veļas nomaiņa __________________________________________________
3. līmenis
(1. līmeņa aprūpe + 2. līmeņa aprūpe +)

4-5 reizes
nedēļā,
līdz 40 stundām
mēnesī

Ēdiena pagatavošana un klienta barošana _____________________________
Izkļūšana un iekļūšana gultā _______________________________________
Tualetes apmeklēšana ____________________________________________
Apģērbšana un noģērbšana ________________________________________
Vingrojumi ____________________________________________________
Inkontinences līdzekļu nomaiņa ______________________________________
Podkrēsla izmantošana _________________________________________

•
•
•

Aprūpējamā persona nodrošina APRŪPĒTĀJU ar sanitāri higiēniskiem līdzekļiem, kuri
nepieciešami pakalpojumu sniegšanai.
Aprūpējamā persona ir tiesīga atteikties no APRŪPĒTĀJA un lūgt citu pakalpojuma
sniedzēju, rakstiski pamatojot sava atteikuma iemeslu.
Aprūpējamā persona nodrošina APRŪPĒTĀJAM drošus un optimālus darba apstākļus:
= garantē iekļūšanu telpā;
= apzināti nekavē sanitāri higiēnisko normu ievērošanu;
= nodrošina pieklājīgu attieksmi pret APRŪPĒTĀJU;
= neatrodas apreibinošu vielu ietekmē;
= aprūpējamā persona sniedz apstiprinājumu par saņemtajiem pakalpojumiem ar savu
parakstu aprūpētāja darba uzskaites lapā.

Sociālo pakalpojumu daļas
slēdziens, komentāri:
Aprūpējamās personas paraksts: _________________________________________
Aprūpētāja paraksts: ___________________________________________________

2.pielikums
Valkas novada domes 2018.gada 31.maija saistošajiem noteikumiem Nr.10
“Par sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Valkas novadā”
Aprūpētāja darba uzskaites karte
20__ . gada __._______________
Aprūpējamais _______________________________
Aprūpētājs _______________________________
Datums

Darba apraksts

Darba laiks

Kopā mēnesī veikta aprūpe_______________ stundas
Aprūpējamās personas paraksts __________________________________________
Aprūpētāja paraksts_____________________________________________________
Aprūpētāja darba uzskaites lapu nodeva____________________________________
(Datums un paraksts)
Aprūpētāja darba uzskaites dokumentāciju pieņēma__________________________
(Datums un paraksts)

3.pielikums

Valkas novada domes 2018.gada 31.maija saistošajiem noteikumiem Nr.10
“Par sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Valkas novadā”

APRŪPES MĀJĀS KVALITĀTES NOVĒRTĒJUMS
20___. “____”._________________________
Klients : ____________________________________________________
(vārds, uzvārds)
Aprūpētājs: _________________________________________________
(vārds, uzvārds)
KLIENTA RAKSTUROJUMS
Sociālā aktivitāte : □ aktīvs □ vidēji aktīvs □ neaktīvs □ uzvedības traucējumi
Saskarsme : □ normāla

□ traucēta

Pastāvīgi spēj ( līdzdalība aprūpes procesā): □ uzkopt dzīvokli □ doties pastaigās
□ apmeklēt ārstu □ kurināt krāsni □ pārvietojas tikai pa dzīvokli □ gulošs
□ cita atbilde _____________________________________________
Izmaiņas ar iepriekšējo apsekošanas reizi:
□ stāvoklis uzlabojies □ stāvoklis pasliktinājies □ bez izmaiņām
Radu, draugu, paziņu, kaimiņu līdzdalība aprūpē:
□ ir □ nav □ daļēja palīdzība □ cita atbilde ________________________________________
Vajadzības, kuras šobrīd netiek apmierinātas:
□ ir □ nav □ cita atbilde ______________________________________________________
KLIENTAM SNIEGTĀS PALĪDZĪBAS NOVĒRTĒJUMS
Pēc grafika - dienas, kurās tiek sniegta palīdzība:
□ pirmdiena □ otrdiena □ trešdiena □ ceturtdiena □ piektdiena □ nevar iepriekš pateikt
□ vienojas pa tālruni vai mutiski par nākamo reizi , kad nepieciešama palīdzība
Klienta vērtējums par aprūpētāja darbu:
□ apmierina □ daļēji apmierina □ neapmierina ________________________________________
Dzīvokļa sakoptība apsekošanas laikā:
□ sakopts □ daļēji sakopts □ nesakopts □ cita atbilde ________________________________

Pakalpojums

Personīgā higiēna un rūpes par izskatu
Sejas higiēnas nodrošināšana, matu
sakārtošana
Mutes higiēnas nodrošināšana
Bārdas skūšana
Matu griešana ( nolīdzināšana)
Ķermeņa augšdaļas apmazgāšana
Ķermeņa apakšdaļas apmazgāšana, intīmās
higiēnas nodrošināšana (autiņbiksīšu
nomaiņa)
Tualetes / tualetes krēsla lietošana
Roku nagu apgriešana
Kāju nagu apgriešana
Mazgāšanās
Palīdzība iekāpt/ izkāpt no vannas/dušas/
bļodas
Mazgāšanās vannā/ dušā/bļodā/gultā
Matu mazgāšana
Uzraudzība mazgāšanās laikā
Ģērbšanās
Apģērba sagatavošana
Virsdrēbju/āra apavu uzvilkšana/ novilkšana
Ķermeņa augšdaļas apģērbšana/noģērbšana
Ķermeņa apakšdaļas apģērbšana/noģērbšana
Oryozes/protēzes pielikšana/noņemšana
Ēdināšana
Ēdiena pagatavošana
Ēdiena uzsildīšana
Ēdiena pasniegšana
Barošana
Dzeršana
Trauku mazgāšana
Plīts sakopšana
Pozicionēšana/pārvietošana
Pozicionēšana
Fiziska vai mehāniska palīdzība iekļūstot gultā,
izkļūstot no gultas
Palīdzība mājas darbu veikšanā un sadzīvē

Personas vērtējums

Sociālā darbinieka
vērtējums

Labi

Labi

Vidēji

Slikti

Vidēji

Slikti

Produktu, medikamentu u.c. ikdienas preču
iegāde un piegāde
Palīdzība medikamentu lietošanā
Ūdens ienešana telpās/ iznešana no telpām
Kurināmā piegāde telpās
Krāsns, plīts kurināšana
Gultas veļas nomaiņa
Veļas mazgāšana veļas mašīnā
Veļas nodošana/ saņemšana veļas mazgātavā
Dzīvojamo telpu uzkopšana
Logu mazgāšana
Dzīvokļa īres, komunālo un citu maksājumu
pēc vajadzības kārtošana
Pavadoņa pakalpojumi
Uzraudzība
Ir nepieciešama uzraudzība
Nav nepieciešama uzraudzība
Periodiska uzraudzība (gadījumos, kad notiek
paredzēti citi veicamie darbi)

SLĒDZIENS PAR APRŪPES MĀJĀS PAKALPOJUMA KVALITĀTI
□ pakalpojuma kvalitāte vērtējama kā laba – pilnībā atbilst personas vajadzībām;
□ pakalpojuma kvalitāte vērtējama kā vidēja - ir vērsta uz personas vajadzību apmierināšanu;
□ pakalpojuma kvalitāte ir vērtējama kā slikta – formāla, trūkst ieinteresētības personas problēmu
risināšanā;
□ cits _______________________________________________________________________
Persona _______________________________________________________________________
( vārds, uzvārds, paraksts)
Sociālais darbinieks ________________________________________________________
( vārds, uzvārds, paraksts)
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.10
„Par sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Valkas novadā”
paskaidrojuma raksts
Pašreizējās situācijas raksturojums

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta
1.punkts nosaka, ka
aprūpe mājās ir pakalpojumi mājās
pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu
apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. Aprūpes mājās pakalpojuma
nodrošināšana ir pašvaldības uzdevums.
Pašlaik spēkā esošajos Valkas novada domes 2012.gada
30.augusta saistošos noteikumos Nr.19 „Par sociālā
pakalpojuma “Aprūpe mājās” organizēšu un saņemšanas
kārtību Valkas novadā” ir jāveic būtiskas izmaiņas, jo ar
01.07.2017. ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.
338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem“ un ar
01.01.2018. stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta
noteikumos Nr.288 ”Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības saņemšanas kārtība”. Grozījumi saistīti ar
grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 20.pantā, kurā noteikts, ka Ministru kabinets nosaka
kritērijus aprūpes līmeņa noteikšanai un klientu izvērtēšanai, kā
arī nosacījumus sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanai
dzīvesvietā un institūcijā un to saņemšanas kārtību. Līdz ar to
ir lietderīgāk pieņemt jaunus saistošos noteikumus.

Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka aprūpes mājās pakalpojuma
piešķiršanas un saņemšanas kārtību, kā arī aprūpes mājās
pakalpojuma jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas
kārtību.
Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek atzīti par spēku
zaudējušiem Valkas novada domes 2012. gada 30. augusta
saistošie noteikumi Nr.19 „Par sociālā pakalpojuma “Aprūpe
mājās” organizēšanu un saņemšanas kārtību Valkas novada’”.

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu

Saistošie noteikumi var nedaudz palielināt pašvaldības
budžeta izdevumus, jo ar katru gadu palielinās aprūpējamo
personu skaits, līdz ar to nepieciešams palielināt aprūpētāju
skaitu. Pakalpojumu pašlaik nodrošina 3 aprūpētājas.
Aprūpētāju darba samaksa tiek aprēķināta atbilstoši
nostrādātajām stundām un esošai samaksai par stundu likmi.

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.

S a i s t o š o n o t e i k u m u p r o j e k t a Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.
iespējamā ietekme uz
administratīvajām procedūrām
Informācija par konsultācijām ar Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

15.§
Par atkārtota iesnieguma izskatīšanu par zemes vienību
Valkā, Parka iela 14 un Parka iela 14A, atsavināšanu
_______________________________________________________
(G.SMANE)
Valkas novada domē 2018.gada 23.aprīlī atkārtoti saņemts SIA “K”, reģistrācijas Nr.43903001089,
juridiskā adrese: Parka iela 23, Valka, Valkas novads, iesniegums, kurā izteikta pateicība par piedāvāto
iespēju iegādāties vai nomāt citas zemes vienības Valkas pilsētā un izteikts lūgums izskatīt jautājumu
par zemes gabalu Valkā, Parka iela 14 un Parka iela 14A nodošanu atsavināšanai vai nomā.
[..] Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisijas 2018.gada 16.maija lēmumu (protokols Nr.5, 1.§) un vadoties no Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta, 5.panta 4.daļas, ņemot vērā 2017.gada 26.oktobra
Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.14,18.§) un 2017.gada 28.decembra Valkas novada
domes sēdes lēmumu (protokols Nr.16,13.§) un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka 2012.gada 5.novembra zemes nomas līguma Nr.VND/2012/526 termiņš izbeidzas
2018.gada 30.jūnijā un nav pagarināms.
2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.
16.§
Par zemes gabala Vijciema pagastā, „Bajāri” nodošanu atsavināšanai
__________________________________________________________________
(G.SMANE)
Dome izskata ***, personas kods ***-***, *** pagasts, Valkas novads, 2018.gada 18.aprīļa (saņemts
un reģistrēts Valkas novada domē 18.04.2018. Nr.3.1.1/18/736) iesniegumu ar lūgumu nodot zemes
gabalu uz kura atrodas viņai piederošs ēku īpašums „Bajāri”, atsavināšanai.
[..] Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisijas 2018.gada 16.maija lēmumu (protokols Nr.5, 2.§) un vadoties no Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļas, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš ), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt nekustamā īpašuma “Bajāri”, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, kadastra numurs
9492 004 0317, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0317, platība
4382m2, atsavināšanas procedūru.
2. Pasūtīt nekustamo īpašumu sertificēta vērtētāja vērtējumu šī lēmuma 1.punktā minētajam īpašumam
un sagatavot nepieciešamos dokumentus atsavināšanas procedūras veikšanai.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
17.§
Par ierosinājumu nodot atsavināšanai zemes vienību Valkā, Zaļā iela 5A
__________________________________________________________________
(G.SMANE)

2018.gada 18.aprīlī Valkas novada domē saņemts ***, personas kods ***-***, ierosinājums nodot
atsavināšanai zemes vienību Valkā, Zaļā ielā 5A.
[..] Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisijas 2018.gada 16.maija lēmumu (protokols Nr.5, 3.§) un vadoties no Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas; 4.panta 2.daļas; 6.panta 2.daļas un 8.panta
6.daļas;
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula,
D.Bašķe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt neapbūvētas zemes vienības Valkā, Zaļā iela 5A, kadastra apzīmējums 9401 005 0138, ar
kopējo platību 0.042ha, atsavināšanas procedūru, paredzot tā kadastrālajai uzmērīšanai
nepieciešamos finanšu līdzekļus nākamā gada budžetā.
2. Nostiprināt zemesgrāmatā Valkas novada domes īpašuma tiesības uz zemes vienību Valkā, Zaļā iela
5A.
3. Pēc zemes vienības īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot
Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un
organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kā arī sagatavot izsoles noteikumus nekustamā
īpašuma atsavināšanai un izsoles organizēšanai.
18.§
Par Vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā
bez atlīdzības Valkā, Rīgas iela 40
__________________________________________________________
(G.SMANE)
Ņemot vērā ka šobrīd vairs nepastāv privatizācijas ierobežojumi, kas bija spēkā daudzdzīvokļu mājas
privatizācijas uzsākšanas brīdī, arī zemes gabals, kas nepieciešams attiecīgās daudzdzīvokļu mājas
uzturēšanai, ir nododams privatizēto dzīvokļu īpašniekiem.
[..] Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisijas 2018.gada 16.maija lēmumu (protokols Nr.5, 4.§) un vadoties no Latvijas
Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 1.panta 20.punkta, 7.panta
1.daļas, 27.panta, ievērojot 27.pantu un vadoties no 84.panta, kas nosaka pašvaldības īpašumā esoša
zemes gabala privatizāciju pēc privatizācijas ierobežojumu atcelšanas, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš
), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.

Nodot īpašumā bez atlīdzības dzīvojamās mājas Valkā, Rīgas iela 40, privatizēto dzīvokļu
īpašniekiem, mājai funkcionāli piesaistīto zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0819,
kopējā platība 1305m2, ievērojot sekojošus nosacījumus:
1. dzīvokļu īpašniekiem tiek nodotas īpašumā nekustamā īpašuma daļas proporcionāli privatizēto
dzīvokļu īpašumu domājamām daļām slēdzot vienošanos par zemes gabala nodošanu
īpašumā bez atlīdzības:
1.1.
dzīvoklis Nr.1 – 663/2785 kopīpašuma domājamās daļas;
1.2.
dzīvoklis Nr.2 – 722/2785 kopīpašuma domājamās daļas;
1.3.
dzīvoklis Nr.3 – 705/2785 kopīpašuma domājamās daļas;
1.4.
dzīvoklis Nr.4 – 695/2785 kopīpašuma domājamās daļas.
1.2. līdz 2018.gada 1.novembrim dzīvokļa īpašnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu par zemes
nodošanu īpašumā bez atlīdzības un dzīvokļa īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus;
1.3. dzīvokļa īpašniekam ir saistoši zemesgrāmatā reģistrētie nekustamā īpašuma (zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0818) apgrūtinājumi;
1.4. dzīvokļa īpašnieks par mājas ekspluatācijai nepieciešamā zemes gabala noteikšanu, zemes
gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā norēķinās euro proporcionāli dzīvokļa
kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināt izdevumu apmēru kopsummā EUR 174.00 (viens simts septiņdesmit četri euro), par
zemes gabala noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un tā reģistrāciju zemesgrāmatā, kuru sedz
dzīvokļa īpašnieki proporcionāli privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai pirms Vienošanās
parakstīšanas, kas proporcionāli katra dzīvokļa domājamai daļai ir :

Dzīvokļi
***

Izdevumu apmērs (EUR, bez PVN)

Domājamās daļas

41.42

434/5566

3.

4.

5.

***

45.11

493/5566

***

44.05

494/5566

***

43.42

430/5566

Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānošanas daļai nosūtīt minēto dzīvokļu
īpašniekiem uzaicinājumu par zemes gabala domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
un sagatavot Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības, ievērojot šī lēmuma
1.punkta noteikumus.
Gadījumā, ja šā lēmuma 3.punktā norādītajā termiņā netiek noslēgtas Vienošanas par zemes
nodošanu īpašumā bez atlīdzības, līdz attiecīgas vienošanās noslēgšanai attiecīgā dzīvokļa
īpašnieks maksā nomas maksu par uzaicinājumā norādītā privatizējamā zemes gabala
domājamām daļām.
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).
19.§
Par Vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā
bez atlīdzības Valkā, Oškalna ielā 8
_______________________________________________________
(G.SMANE)

Ņemot vērā ka šobrīd vairs nepastāv privatizācijas ierobežojumi, kas bija spēkā daudzdzīvokļu mājas
privatizācijas uzsākšanas brīdī, arī zemes gabals, kas nepieciešams attiecīgās daudzdzīvokļu mājas
uzturēšanai ir nododams privatizēto dzīvokļu īpašniekiem.
[..] Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisijas 2018.gada 16.maija lēmumu (protokols Nr.5, 5.§) un vadoties no Latvijas
Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 1.panta 20.punkta, 7.panta
1.daļas, 27.panta, ievērojot 27.pantu un vadoties no 84.panta, kas nosaka pašvaldības īpašumā esoša
zemes gabala privatizāciju pēc privatizācijas ierobežojumu atcelšanas, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš
), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

Nodot īpašumā bez atlīdzības dzīvojamās mājas Valkā, Oškalna iela 8, privatizēto dzīvokļu
īpašniekiem, mājai funkcionāli piesaistīto zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9401 006 0438,
kopējā platība 2192m2, ievērojot sekojošus nosacījumus:
2. dzīvokļu īpašniekiem tiek nodotas īpašumā nekustamā īpašuma daļas proporcionāli privatizēto
dzīvokļu īpašumu domājamām daļām slēdzot vienošanos par zemes gabala nodošanu
īpašumā bez atlīdzības:
2.1.
dzīvoklis Nr.1 – 467/2215 kopīpašuma domājamās daļas;
2.2.
dzīvoklis Nr.2 – 282/2215 kopīpašuma domājamās daļas;
2.3.
dzīvoklis Nr.3 – 385/2215 kopīpašuma domājamās daļas;
2.4.
dzīvoklis Nr.4 – 347/2215 kopīpašuma domājamās daļas;
2.5.
dzīvoklis Nr.5 – 278/2215 kopīpašuma domājamās daļas;
2.6.
dzīvoklis Nr.6 – 456/2215 kopīpašuma domājamās daļas;
1.2. līdz 2018.gada 1.novembrim dzīvokļa īpašnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu par zemes
nodošanu īpašumā bez atlīdzības un dzīvokļa īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus;
1.3. dzīvokļa īpašniekam ir saistoši zemesgrāmatā reģistrētie nekustamā īpašuma (zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9401 006 0438) apgrūtinājumi;
1.4. dzīvokļa īpašnieks par mājas ekspluatācijai nepieciešamā zemes gabala noteikšanu, zemes
gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā norēķinās euro proporcionāli dzīvokļa
kopīpašuma domājamai daļai.
2. Apstiprināt izdevumu apmēru kopsummā EUR 174.00 (viens simts septiņdesmit četri euro), par
zemes gabala noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un tā reģistrāciju zemesgrāmatā, kuru sedz
dzīvokļa īpašnieki proporcionāli privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai pirms Vienošanās
parakstīšanas, kas proporcionāli katra dzīvokļa domājamai daļai ir :
Dzīvokļi

Izdevumu apmērs (EUR, bez PVN)

Domājamās daļas

***

36.69

467/2215

***

22.15

282/2215

3.

4.

5.

***

30.24

385/2215

***

27.26

347/2215

***

21.84

278/2215

***

35.82

456/2215

Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānošanas daļai nosūtīt minēto dzīvokļu
īpašniekiem uzaicinājumu par zemes gabala domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
un sagatavot Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības, ievērojot šī lēmuma
1.punkta noteikumus.
Gadījumā, ja šā lēmuma 3.punktā norādītajā termiņā netiek noslēgtas Vienošanas par zemes
nodošanu īpašumā bez atlīdzības, līdz attiecīgas vienošanās noslēgšanai attiecīgā dzīvokļa
īpašnieks maksā nomas maksu par uzaicinājumā norādītā privatizējamā zemes gabala
domājamām daļām.
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).
20.§
Par neizīrētu dzīvokļu Valkā, Varoņu iela 30-6 un Kūru iela 9-22,
atsavināšanas procesa uzsākšanu
________________________________________________________
(G.Smane)

Valkas novada dome izskata 2018.gada 11.maija Dzīvokļu komisijas sēdes lēmumu (protokols Nr.5,
4.§) ar ierosinājumu nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošos dzīvokļus Valkā, Varoņu ielā 30-6 un
Kūru ielā 9-22.
Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības
iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Dzīvoklis Valkā, Varoņu iela 30-6,kadastra numurs 9401 900 1452, sastāv no telpu grupas ar
kadastra apzīmējumu 9401 007 0305 001 006, kopējā platība 60.3 m2 - divas istabas, 2.stāvs, nav siltā
ūdens.
Dzīvoklis Valkā Kūru ielā 9-22, kas sastāv no divām telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem 9401
001 0616 001 022, platība 27.5 m2 un 9401 001 0616 001 023, platība 26.3 m2, kopējā platība 53.8 m2 2 istabas, 3.stāvs, nav siltā ūdens. Līdz šī lēmuma pieņemšanas dienai nav sakārtoti nepieciešamie
dokumenti dzīvokļu Kūru iela 9-22 un Kūru iela 9-23, apvienošanas fakta apstiprināšanai.
Īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz lēmuma pieņemšanas brīdi nav nostiprinātas ne uz vienu no
minētajiem dzīvokļu īpašumiem.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļu, publisku personu
mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var
izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 16.maija lēmumu (protokols Nr.5, 6.§) un vadoties no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļas; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta1.daļas 2.punkta; 7.panta 1.daļas, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš ), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt atsavināšanas procedūru sekojošu Valkas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu
atsavināšanai, nosakot atsavināšanas veidu: pārdošana izsolē;
1. dzīvoklis Valkā, Varoņu iela 30-6,kadastra numurs 9401 900 145, kas sastāv no telpu grupas ar
kadastra apzīmējumu 9401 007 0305 001 006, kopējā platība 60.3 m2.
2. dzīvoklis Valkā Kūru ielā 9-22, kas sastāv no divām telpu grupām ar kadastra apzīmējumiem
9401 001 0616 001 022, platība 27.5 m2 un 9401 001 0616 001 023, platība 26.3 m2, kopējā
platība 53.8m2.
2. Apstiprināt telpu grupu ar kadastra apzīmējumiem 9401 001 0616 001 022, platība 27.5m2 un 9401
001 0616 001 023, platība 26.3 m2 apvienošanu vienā dzīvokļa īpašumā ar kopējo platību 53.8 m2,
nosakot vienotu adresi Kūru iela 9-22, Valka, Valkas novads.
3. Uzdot SIA “Valkas Namsaimnieks” apkopot un nodot Attīstības plānošanas nodaļai dzīvokļa Valkā,
Kūru iela 9-22, apvienošanas projekta dokumentus.
4. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minētos dzīvokļus zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.

5. Pēc dzīvokļa reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un šī lēmuma 3.punkta izpildes,
uzdot Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas
komisijas funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV
4201.

21.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
___________________________
(V.Rogainis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas
novada domes Dzīvokļu komisijas 2018. gada 11.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.5 ) ,vadoties no
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta,14., 15.pantiem,
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. P i e š ķ i r ***, deklarēta dzīvesvieta *** iela ***, Valkā , reģistrēta dzīvokļu apmaiņas
palīdzības reģistrā, 1-istabas dzīvokli Raiņa ielā 12-7, Valkā, kopējā platība 28,7 m2, dzīvojamā
platība 16,9 m2, 3.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –labiekārtots, apmaiņā pret pašreiz
īrēto dzīvokli *** ielā ***, Valkā.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
2. A t ļ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim *** ielā ***, Valkā, uz dzīvoklī deklarētās *** vārda,
pamatojoties uz ***, ar kuru noslēgts dzīvokļa īres līgums, iesniegumu.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt
pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV - 4201).
22.§
Par Valkas novada domes priekšsēdētāja 2018.gada 21.maija rīkojuma Nr. 154-p “Par darba
tiesisko attiecību izbeigšanu ar Mārīti Kalniņu” apstiprināšanu
(V.A.Krauklis)
2018.gada 21.maijā novada domes priekšsēdētājs izdeva rīkojumu Nr.154-p “Par darba tiesisko
attiecību izbeigšanu ar Mārīti Kalniņu”.
Saskaņā ar Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada
pašvaldības nolikums” 16.15.apakšpunktu domes priekšsēdētājs ārkārtas gadījumos izdod rīkojumus
par jautājumiem, kas ir domes kompetencē, kuri pēc tam apstiprināmi tuvākajā domes sēdē.
Rīkojumā teikts, ka Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja Mārīte Kalniņa tiek atbrīvota no pārvaldes
vadītāja amata ar 2018.gada 21.maiju.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes priekšsēdētāja 2018.gada 21.maija rīkojumu Nr.154-p “Par darba
tiesisko attiecību izbeigšanu ar Mārīti Kalniņu”.
2. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļa
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā pieņemšanas brīdī.
23.§
Par lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, ar kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā,
apstiprināšanu
______________________________________________________________________________
( I.Siliņš )

Valkas novada dome 2017.gada 31.augustā pieņēma lēmumu (protokols Nr.12, 22.§) par
lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā,
dzīvojamās apbūves teritorijas izveidošanai.
Saskaņā ar Valkas novada domes 2018.gada 29. marta lēmumu (protokols Nr.4, 2.§) “Par
lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, ar kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā, pirmās
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, tika organizēta lokālplānojuma
1.redakcijas publiskā apspriešana, kas notika no 2018.gada 12.aprīļa līdz 2018.gada 10.maijam.
Izvērtējot saņemtos institūciju atzinumus, tika secināts, ka nepieciešami nebūtiski labojumi
lokālplānojuma paskaidrojuma rakstā, saskaņā ar Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras
atzinumu. Labojumi tika veikti. Līdz ar to lokālplānojums zemes vienībai “Mārstaļi”, ar kadastra
apzīmējumu 94010050022, Valkā, ir apstiprināms.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.1., 91. punktu, pašvaldības dome pieņem lēmumu
apstiprināt izstrādāto lokālplānojumu un ar saistošajiem noteikumiem apstiprina lokālplānojuma
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un grafisko daļu – funkcionālo zonējumu, teritorijas ar
īpašiem noteikumiem un aizsargjoslas, kas noteiktas pašvaldības kompetencē esošajām apgrūtinātajām
teritorijām un objektiem.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu
Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.1., 91. punkta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
A.Sula, D.Bašķe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt lokālplānojumu zemes vienībai “Mārstaļi”, ar kadastra apzīmējumu 94010050022,
Valkā, saskaņā ar pielikumu:
1. Paskaidrojuma raksts;
2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;
3. Grafiskā daļa.
2. Apstiprināt ar saistošos noteikumus Nr.11 ”Lokālplānojums zemes vienībai “Mārstaļi”, ar
kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā, grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”.
3. Lēmumu un paziņojumu par Valkas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu publicēt
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.valka.lv,
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, “Valkas Novada Vēstis”.
4. Saistošie noteikumi Nr.11” Lokālplānojums zemes vienībai “Mārstaļi”, ar kadastra apzīmējumu
94010050022, Valkā, grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” stājas
spēkā nākamajā dienā pēc attiecīga paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis”, bet tie nav īstenojami tikmēr, kamēr nav pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas
likuma 27.panta trešajā daļā minētās darbības.
5. Par lēmuma izpildi atbildīgs Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
24.§
Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem
Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai
______________________________________________________
(I.Grandava)
Izvērtējot Valkas novada iestāžu iesniegumus 2018. gada budžeta projektam, secinām, ka
nepieciešami apjomīgi ieguldījumi iestāžu infrastruktūrā un materiālās bāzes uzlabošanā. Valkas
novada domei nav pieejami tik apjomīgi finanšu resursi.
Ar Valkas novada 25. janvāra 2018. gada domes lēmumu protokols Nr.1, 29.§ „Par konceptuālu
atbalstu aizņēmumu ņemšanai” tika pieņemts lēmums konceptuāli atbalstīt aizņēmuma ņemšanu
izdevumiem Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai atbilstoši 4.pielikumam, tajā skaitā
invalīdu pacēlāja iegādei
Valkas pilsētas kultūras namam un Valkas pilsētas videonovērošanas
aprīkojuma un programmatūras iegādei .
Pēc veiktajiem iepirkuma rezultātiem, saņemtajiem piedāvājumiem nepieciešams aizņēmums
līdz EUR 25188.21 Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.
panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš ), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 25188.21 izdevumiem Valkas novada prioritāro investīciju projektu
īstenošanai – invalīdu pacēlāja iegādei Valkas pilsētas kultūras namam un Valkas pilsētas
videonovērošanas aprīkojuma un programmatūras iegādei no LR Valsts kases ar atlikto
aizņēmuma atmaksu.
2. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt ar atlikto maksājumu 2 gadi no aizņēmuma
saņemšanas brīža desmit gadu laikā maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena
gada procentu likmi par aizņēmuma lietošanu.
3. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
4. Pēc Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša
lēmuma saņemšanas, pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu
ar LR Valsts kasi.
5. Uzdot domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
25.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
SIA “Reģionu Mediji”
______________________________________________________________
(A.Golubovs)
Valkas novada dome 2018.gada 21.maijā ir saņēmusi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Reģionu Mediji”, reģistrācijas Nr. 50103305231, juridiskā adrese: Andrejostas iela 23, Rīga, LV-1045
iesniegumu par neapdzīvojamo telpu Rīgas ielā 25, Valkā, nomas līguma termiņa pagarināšanu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 10.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, S.Pilskalne,
E.Smane, K.Sula, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar SIA „Reģionu Mediji” 2015.gada 17.jūlijā noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas
ielā 25 nomas līguma termiņu jaunā labotā līguma redakcijā līdz 2021.gada 1.jūnijam (ieskaitot).
2. Uzdot Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot telpu nomas līgumu ar SIA „Reģionu
Mediji” un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai.
3. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
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
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
26.§
Par atbalstu dalībai projektā “Par aktīvu dzīvesveidu”
____________________________________________________
(R.Graņics)
Valkas novada domes saņēmusi Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) sadarbībā ar Starptautiskās
Olimpiskās komitejas ilggadējo atbalstītāju “Coca-Cola” piedāvājumu pieteikties konkursā “Par aktīvu
dzīvesveidu”, kurā atbalstīs 11 āra trenažieru laukumu uzstādīšanu Latvijas teritorijā sedzot trenažieru
iegādi, piegādi un uzstādīšanu.
No Valkas novada domes nepieciešams atbalsts projekta dokumentācijas procedūru (būvniecības
ierosinājums (paskaidrojuma raksts)) sagatavošanā un saskaņošanā nepieciešamajās institūcijās par
āra trenažiera izvietošanu, projekta vadīšanu un sadarbību ar āra trenažiera piegādātāju, āra trenažieru
atklāšanas pasākuma organizēšanu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.

33.

Atbalstīt projektu “Par aktīvu dzīvesveidu” Valkas novadā.
Par lēmumu izpildi atbild Valkas novada domes Sporta un jaunatnes daļas vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
27.§
Par atļauju izbūvēt nosēdakas

34.

(V.Zariņš)

Valkas novada dome ir saņēmusi SIA „Enefit Power & Heat Valka” 2018.gada 9.maija vēstuli Nr.
E-18/40113 “Par ūdens novadīšanu no dzesēšanas torņa”, ar kuru lūdz atļaut teritorijā izbūvēt divas
nosēdakas un lūdz izsniegt tehniskos noteikumus par kanalizācijas mezgla pārbūvi ūdens novadīšanai
no dzesēšanas torņa uz lietus kanalizāciju. Pirms ūdens novadīšanas uz lietus kanalizāciju tiks
izbūvētas divas nosēdakas, lai kaļķis no ūdens nosēžas tajās un ūdens atdziest.
Zemes gabals Rūjienas ielā 5, Valkā, Valkas novadā ar kadastra Nr. 9401 008 0379 pieder Valkas
novada pašvaldībai, tādēļ tikai dome var dot piekrišanu teritorijā izbūvēt nosēdakas.
Pamatojoties uz augstākminēto, un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
1.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut SIA „Enefit Power & Heat Valka”, reģ.Nr. 44103024234, izbūvēt divas nosēdakas Valkas
novada pašvaldībai piederošajā zemes gabalā Rūjienas ielā 5, Valkā, Valkas novadā, kadastra
Nr. 9401 008 0379.
2. Par lēmuma izpildi atbild novada domes izpilddirektors.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs.
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.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

