Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas
aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
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SĒDES PROTOKOLS
Nr. 2
Valkas novadā
Valkā, Beverīnas ielā 3

2016.gada 25.februārī

Sēde sasaukta 2016.gada 25.februārī plkst.10.00.
Sēdi atklāj 2016.gada 25.februārī plkst.10.00.
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Protokolē – Valkas novada domes Kancelejas vadītājas vietniece – jurista palīgs Ivita Aumeistere.
Piedalās deputāti: Vents Armands KRAUKLIS, Sandra PILSKALNE, Kristīne SIMONOVA, Mārtiņš
KREILIS, Ligita ZIEMIŅA, Maruta STABULNIECE, Aivars GAILIS, Viesturs ZARIŅŠ, Valdis ŠAICĀNS, Valdis
ROGAINIS, Aivars SJADEME, Agris SIMULIS
Nepiedalās deputāti:
Unda OZOLIŅA – aizņemts pamatdarbā
Vita BĒRZIŅA – slima
Andis SULA - slims
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
Aivars Cekuls, Guntis Bašķis, Ilze Grandava, Aija Jurjāne, Gunta Smane, Jana Putniņa, Antra
Ķīkule, Viktors Kaņepe, Edīte Balode, Lāsma Engere, Rolands Rastaks, Vilnis Vilguts, Zane Brūvere, Fēlikss
Bošs, Jānis Krams, Raitis Priede, Jānis Lapsa, Pēteris Pētersons
Domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis atklāj domes sēdi un iepazīstina ar tās darba kārtību.
Deputāti atklāti balsojot: PAR – Vents Armands Krauklis, Kristīne Simonova, Valdis Rogainis, Sandra
Pilskalne, Ligita Ziemiņa, Maruta Stabulniece, Aivars Gailis, Valdis Šaicāns, Viesturs Zariņš, Agris Simulis,
Aivars Sjademe, PRET – nav, ATTURAS – Mārtiņš Kreilis, nobalsoja par domes priekšsēdētāja piedāvāto
darba kārtību.
Darba kārtība:
1. Par grozījumiem Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 4. un 61.pielikumā.
2. Par finansiālu atbalstu pasaku grāmatas “Piena pasaku kamoliņš” izdošanai.
3. Par finansiālu atbalstu volejbola trenera sertifikāta iegūšanai.
4. Par dalības maksu pasākumā Neiespējamais skrējiens.
5. Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 27.novembra nolikumā Nr.24 “Valkas novada domes
Priekšsēdētāja sekretariāta nolikums”.
6. Par Valkas novada Valkas pagasta traktora Belarus 952 (T1850LS) maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu.
7. Par precizēto saistošo noteikumu Nr.5 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” apstiprināšanu.
8. Par dzīvokļa uzņemšanu bilancē.
9. Par dalību Fonda 1836 projektā.
10. Par Vijciema ūdenstorņa patapinājumu.
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11. Par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu iecerei cirst atsevišķus augošus kokus publiski
pieejamos objektos.
12. Par automatizētās numura zīmju atpazīšanas sistēmas uzstādīšanu Latvijas teritorijā.
13. Par nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 31, Valkā atsavināšanu.
14. Par atteikumu piešķirt finansiālu atbalstu foto grāmatas “Vidzemē man būt” izdošanai.
15. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas - zemes gabala „Mediņi”, Sēļi, Valkas
pagastā, Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu.
16. Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Vecrāmji 2” atsavināšanas uzsākšanu.
17. Par zemes zem pašvaldības ceļiem atsavināšanas ierosināšanu.
18. Par piedāvājuma izskatīšanu uz īpašumu Valkā, Mazā Avotkalna ielā 63.
19. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
20. Par projekta „Sociālās uzņēmējdarbības inkubatoru tīkls – inovatīva atbalsta instrumenta izveide
pašvaldībās” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
21. Par Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla monitoringa veidlapu.
22. Par dalības līdzmaksājuma noteikšanu Valkas novada rīkotajos sporta pasākumos.
23. Par Valkas novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
24. Par izmaiņām Zemes komisijas sastāvā.
25. Par sastāva izmaiņām Komisijā tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar
lauksaimniecības zemi.
Deputāti atklāti balsojot apstiprina ārkārtas domes sēdes Nr.2 darba kārtību.
1.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā
„Par Valkas novada domes administrācijas
un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 4., 32. un 61.pielikumā
___________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis, G.Smane, R.Rastaks)
Valkas novada dome būs vadošais projekta partneris Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības projektā
“Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība”, kura kopējais plānotais budžets ir EUR 3529412,00, tai
skaitā ES programmas līdzfinansējums EUR 3 000 000,00. Ir uzsākta projekta pieteikuma izstrāde, un
projekts tiks ieviests laikā no 2016.gada līdz 2018.gadam (mēnesis tiks precizēts atkarībā no projektu
iesniegšanas uzsaukuma datuma). Pamatojoties uz to, ka Attīstības un projektu daļas vadītājas *** kā
projektu vadītājas atbildībā esošajos projektos papildus būs liels darba apjoms iepriekš minētajā “Valgas –
Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” projektā, vajadzētu rast iespēju uz projekta izstrādes un ieviešanas
laiku piemaksāt 25% pie *** darba algas.
Dome ir saņēmusi iesniegumu no Ērģemes pamatskolas direktores par nepieciešamību noteikt vienai
pirmsskolas izglītības skolotāja palīga amata vietai piemaksu EUR 30,00 par papildus darbu pirmsskolas
bērnu ēdināšanas laikā.
Dome ir saņēmusi iesniegumu no Valkas pilsētas kultūras nama direktores pienākumu izpildītājas *** par
papildus amata vietas “strādnieks” (0.5 slodzes) izveidošanu.
Strādnieka amata vietas izveidošana nepieciešama, jo Kultūras namā arvien palielinās darba apjoms un
intensitāte.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada 8.februāra
lēmumu (protokols Nr.2, 3.§), Finanšu komitejas 2016.gada 12.februāra lēmumu (protokols Nr.3, 1.§) un
vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12
deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece,
S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Sjademe, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumā „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) šādus grozījumus:
1.1. Apstiprināt 4.pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).
1.2. Apstiprināt 32.pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).
1.3. Apstiprināt 61.pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).
2. Uzdot Valkas pilsētas kultūras nama vadītājai veikt grozījumus darba līgumos atbilstoši amatu sarakstam.
3. Par lēmuma izpildi atbild iestādes vadītāji un Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.martā.
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2.§
Par finansiālu atbalstu pasaku grāmatas “Piena pasaku kamoliņš” izdošanai
___________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis, R.Rastaks, V.Zariņš)
Valkas novada dome ir saņēmusi aicinājumu no biedrības “Siera klubs” (Reģ. Nr. 40008065382, juridiskā
adrese: Jāņa Pliekšāna iela 98-39, Jūrmala, LV-2015) pašvaldībai rast iespēju finansiāli atbalstīt pasaku
grāmatas “Piena pasaku kamoliņš” izdošanu. 2014.gadā “Siera klubs” rīkoja konkursu “Piena pasaku
kamoliņš”, tika iesūtītas 600 pasakas un 190 zīmējumi no 48 skolu audzēkņiem. Interesantākās tika
atlasītas, radās iecere izdot pašu bērnu zīmētu un rakstītu grāmatiņu. No Valkas novada piedalījās 3 skolas.
Viena eksemplāra pašizmaksa EUR 4.50.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada 8.februāra
sēdes lēmumu (protokols Nr.2., 2.§), Finanšu komitejas 2016.gada 12.februāra sēdes lēmumu (protokols
Nr.3, 9.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR
– 10 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa,
M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Sjademe, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Iegādāties pasaku grāmatas “Piena pasaku kamoliņš” EUR 200,00 (divi simti euro) vērtībā.
2. Izdarīt pašvaldības budžetā grozījumus pasaku grāmatas “Piena pasaku kamoliņš” iegādei, paredzot
budžetā finanšu līdzekļus EUR 200,00 vērtībā.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
3.§
Par finansiālu atbalstu volejbola trenera sertifikāta iegūšanai
___________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis, R.Rastaks)
Valkas novada dome 2016.gada 8.februārī ir saņēmusi biedrības “Volejbola klubs “Valka””, juridiskā
adrese Rīgas iela 24, Valkā, iesniegumu ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu *** mācību apmaksai Sporta
izglītības aģentūrā, C kategorijas volejbola treneres sertifikāta iegūšanai. Mācību maksa ir EUR 120,00
mēnesī (kopā 6 maksājumi). Mācības notiek no 2016.gada 15.janvāra līdz 2016.gada 11.jūnijam.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 12.februāra lēmumu (protokols
Nr.3, 5.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR
– 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa,
M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Sjademe, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Piešķirt EUR 360,00 (trīs simti sešdesmit euro) biedrībai “Volejbola klubs “Valka”” mācību apmaksai
Sporta izglītības aģentūrā, C kategorijas volejbola treneres sertifikāta iegūšanai no sporta budžetam
paredzētiem līdzekļiem.
2. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
4.§
Par dalības maksu pasākumā “Neiespējamais skrējiens”
___________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis, R.Rastaks, A.Sjademe, I.Grandava, A.Ķīkule)
Dome izskata Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes (IKSJ) nodaļas iesniegumu par dalības maksas
noteikšanu patriotiski sportiskajā pasākumā “Neiespējamais skrējiens”, kas plānots 2016.gada 12.novembrī.
Pasākumā plānotas sacensības 4 distancēs un masu skrējiens – pārgājiens jebkuram interesantam.
Pasākumā plānotas dažādas dalības maksas atkarībā no sacensību distances un iepriekšējās pieteikšanās
termiņa. Zemāka dalības maksa ar iepriekšēju pieteikšanos - līdz 01.09.2016., augstāka dalības maksa - pēc
šī datuma un sacensību dienā. Personām līdz 18 gadu vecumam un vecuma pensionāriem piemērot
izcenojumam 50% atlaidi.
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Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 12.februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.3, 8.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa,
M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Sjademe, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt dalības maksu pasākumam Neiespējamais skrējiens (pielikumā).
2. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 25.februāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.2, 4.§)
Valkas novada sporta pasākuma Neiespējamais skrējiens 2016.gada 12.novembrī
dalības maksa
Ar iepriekšēju pieteikšanos līdz
01.09.2016. dalības maksa, EUR
99 km distance
49, 5 km distance
24,75 km distance
9,9 km distance

25,00
20,00
15,00
10,00

Ar pieteikšanos pēc 01.09.2016.
vai sacensību dienā dalības
maksa, EUR
30,00
25,00
20,00
15,00

Valkas novada sporta pasākuma Neiespējamais skrējiens 2016.gada 12.novembrī
dalības maksa ar atlaidi
personām līdz 18.gadu vecumam un vecuma pensionāriem

99 km distance

12,50

Ar pieteikšanos pēc 01.09.2016.
vai sacensību dienā
dalības maksa, EUR
15,00

49, 5 km distance
24,75 km distance
9,9 km distance

10,00
7,50
5,00

12,50
10,00
7,50

Ar iepriekšēju pieteikšanos līdz
01.09.2016. dalības maksa, EUR

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

5.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 27.novembra nolikumā Nr.24
“Valkas novada domes Priekšsēdētāja sekretariāta nolikums”
___________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis, Z.Brūvere)
Valkas novada dome 2014.gada 27.novembrī apstiprināja Valkas novada domes Priekšsēdētāja
sekretariāta nolikumu (protokols Nr.16, 11.§). Valkas novada dome 2015.gada 29.janvārī pieņēma lēmumu
“Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 2.§),
ar kuru izveidoja Priekšsēdētāja sekretariātā jaunu amata vietu – elektronisko plašsaziņas līdzekļu
speciālists. Valkas novada dome 2016.gada 28.janvārī pieņēma lēmumu “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§), ar kuru Priekšsēdētāja
sekretariātā iekļāva amata vietu – klientu apkalpošanas speciālists.
Tā kā Priekšsēdētāja sekretariāta nolikumā šādas amata vietas nav iekļautas, tad izdarāmi attiecīgi
grozījumi nolikumā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 12.februāra lēmumu (protokols
Nr.3, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR
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– 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa,
M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Sjademe, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2014.gada 27.novembra nolikumā Nr.24 „Valkas novada domes
Priekšsēdētāja sekretariāta nolikums” šādus grozījumus:
1.1. Papildināt nolikumu ar 5.20., 5.21., 5.22., 5.23., 5.24., 5.25.apakšpunktiem šādā redakcijā:
“5.20. sniegt Valkas novada domes apmeklētājiem informāciju saistībā ar pašvaldības darbu;
5.21. sniegt iedzīvotājiem palīdzību iesniegumu noformēšanā, kas paredzēti iesniegšanai Valkas
novada pašvaldībā;
5.22. palīdzēt risināt problēmsituācijas, piedāvāt atbilstošu domes speciālistu konsultāciju;
5.23. sekot pašvaldības aktualitātēm, vākt, apstrādāt, analizēt, pasniegt aktuālo informāciju audiovideo formātā;
5.24. organizēt Valkas radio darbu, veidot radio programmas;
5.25. sadarboties ar TV, radio, video studijām, skaņu studijām, autoriem, māksliniekiem.”
1.2. Papildināt nolikumu ar 6.4.un 6.5.apakšpunktiem šādā redakcijā:
“6.4. elektronisko plašsaziņu līdzekļu speciālists,
6.5. klientu apkalpošanas speciālists”.
1.3. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:
“9. Sekretariāta sekretāru, sabiedrisko attiecību speciālistu, elektronisko plašsaziņu līdzekļu
speciālistu un klientu apkalpošanas speciālistu pieņem darbā un atlaiž no darba domes
izpilddirektors, konsultējoties ar sekretariāta vadītāju.”.
2. Par lēmuma izpildi atbild Priekšsēdētāja sekretariāta vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
6.§
Par Valkas novada Valkas pagasta traktora Belarus 952 (T1850LS)
maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
(V.Kaņepe, V.A.Krauklis, A.Sjademe)
Lai sniegtu maksas greiderēšanas, sniega tīrīšanas, grāvju, ceļmalu pļaušanas pakalpojumus ar Valkas
pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības rīcībā esošo traktoru Belarus 952 ar valsts numura zīmi
T1850LS, nepieciešams noteikt šo maksas pakalpojumu izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 12.februāra lēmumu (protokols
Nr.3, 3.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR
– 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa,
M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Sjademe, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt maksu par pakalpojumiem (pielikumā).
2. Pievienotās vērtības nodokli pakalpojumiem piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības daļas
vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes vadītājs.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
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Pielikums
Valkas novada domes
2016.gada 25.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.2, 6.§)
Valkas novada Valkas pagasta greiderēšanas, sniega tīrīšanas, grāvju, ceļmalu pļaušanas ar
traktoru Belarus 952 (T1850LS) maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN,
EUR

PVN,
EUR

Cena ar PVN,
EUR

1.

Greiderēšana

1 km

4,90

1,03

5,93

2.

Sniega tīrīšana

1 km

3,45

0,72

4,17

3.

Pļaušana

1 km

4,69

0,98

5,67

4.

Pārbrauciens

1 km

0,66

0,14

0,80

*Samaksa attiecināma uz traktora faktisko nobraukumu km. Ja ceļa apstākļu dēļ nepieciešams veikt
divus vai vairāk darba braucienus, tad maksa par pakalpojumu tiek reizināta ar darba braucienu
skaitu.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A. Krauklis

7.§
Par precizēto saistošo noteikumu Nr.5 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis, L.Engere)
Valkas novada dome ir saņēmusi LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk VARAM) 2016.gada 10.februāra iebildumus par dažiem Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra
saistošo noteikumu Nr. 4 „Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” punktiem. VARAM ieteikumi ir ņemti
vērā un iestrādāti precizētajā saistošo noteikumu redakcijā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2016.gada 12.februāra lēmumu (protokols
Nr.3, 7.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunkta, un
43.panta trešo daļas, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 18.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš,
A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Sjademe,
A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt Valkas novada domes saistošos noteikumus Nr.5 „Par pašvaldības zemes nomu Valkas
novadā” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.5 „Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” triju darba dienu laikā
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
3. Domes Attīstības un plānošanas nodaļai nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas
novada domes ēkā Semināra ielā 9, Valkā.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2016.gada 25.februārī

Nr.5
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2016.gada 25.februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.2, 7.§)
“Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu un
Ministru kabineta 2007.gada 30. oktobra noteikumu
Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Valkas novada pašvaldībā (turpmāk –
pašvaldība) tiek noteikta nomas maksa par neapbūvētu pašvaldības zemes gabalu nomu ar vai bez
apbūves tiesībām.
2. Neapbūvētu pašvaldības zemesgabalu nomas maksu (bez pievienotās vērtības nodokļa) nosaka:
2.1. zemesgabaliem, kuri iznomāti mazdārziņu, sakņu dārzu un palīgsaimniecību vajadzībām – 1.5%
apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 5.00 gadā;
2.2. zemesgabaliem, uz kuriem tiks izvietotas komerciāla rakstura lietošanas būves, t.sk., kioski, –
0.50 EUR/m2, bet ne mazāk kā EUR 28.00 gadā;
2.3. zemesgabaliem, kuri iznomāti ar apbūves tiesībām viesnīcu vai ražošanas ēku būvniecībai – 1.5%
apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā;
2.4. zemesgabaliem, kuri iznomāti ar apbūves tiesībām cita veida ēku būvniecībai – 2% apmērā no
zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 0.07 EUR/m2;
2.5. zemesgabaliem, kuru galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 1.5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 40 EUR/ha.
3. Nomas maksas maksājumi jāveic ne retāk kā divas reizes gadā, pēc Valkas novada domes piesūtītā
rēķina, saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu.
4. Ja neapbūvēts zemesgabals tiek iznomāts ražošanas objekta būvniecībai, Domei, pieņemot lēmumu par
zemesgabala iznomāšanu, ir tiesības sniegt nomniekam atbalstu, samazinot nomas maksu 50 %
apmērā uz laiku no zemesgabala nodošanas nomā piecus gadus pēc ražošanas objekta nodošanas
ekspluatācijā.
5. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa saistošos noteikumus Nr.17
“Par nomas maksas noteikšanu Valkas novada pašvaldībai piederošai zemei, kas iznomāta
lauksaimniecības produkcijas audzēšanai”.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis
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Pielikums
pie Valkas novada domes
2016.gada 25.februāra
saistošiem noteikumiem Nr.5

Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā
Paskaidrojuma raksts
Pašreizējās situācijas
raksturojums

Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības raksturojums,
dokumenta būtība

Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.punkts nosaka, ka
pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot
saistošos noteikumus.
Nomas maksu pašvaldība ir tiesīga noteikt saskaņā ar ārējiem
normatīvajiem aktiem, it īpaši attiecībā uz zemi, kuras kadastrālā
vērtība un iznomājamās platības ir nelielas. Tā rezultātā ir gadījumi,
kad nomas maksa nesedz administrēšanas izdevumus. Lai racionāli un
lietderīgi apsaimniekotu pašvaldības nekustamo mantu, ir lietderīgi
iznomāt pašvaldības zemi par daudzmaz adekvātu nomas maksu un ar
Valkas novada pašvaldības domes (turpmāk – dome) izdotajiem
saistošiem noteikumiem noteikt nomas maksas apmēru, vienlaikus
nosakot minimālo nomas maksas apmēru, ņemot vērā plānoto zemes
lietošanas (iznomāšanas) mērķi.
Pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus pašvaldībai izriet no
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punkta, Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts
vai pašvaldības zemes nomu” 18.punkta.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt sabiedrības
vajadzības pašvaldības valdījumā un īpašumā esošas zemes nomas
tiesību izmantošanā Valkas novada administratīvajā teritorijā.
Saistošo noteikumu projekta būtība ir noteikt kārtību, kādā tiek noteikta
atbilstoša neapbūvēta pašvaldības zemes gabala nomas maksa.

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt zemes nomas maksu,
kuras apmērs tiks tuvināts nomas maksas administrēšanai
nepieciešamo līdzekļu apjomam, tādēļ saistošo noteikumu izpildei tiek
prognozēta pozitīva ietekme uz pašvaldības budžeta ienākumu sadaļu.
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot
jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju
kompetenci.

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu
tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskās personas, kuras novada
administratīvajā teritorijā savu vajadzību nodrošināšanai vēlas nomāt
pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupām jaunas
tiesības, bet nodrošinās tiesības nomāt pašvaldībai piederošo vai
piekrītošo zemi.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās vienlīdzīgas
tiesības un iespējas nomāt pašvaldībai piekrītošos zemesgabalus
Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu
piemērošanā – Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valka.
Saistošo
noteikumu
izdošanas
neradīs
papildus
slogu
administratīvajām procedūrām.
Kontroli par saistošo noteikumu izpildi veic Valkas novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānošanas daļa.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā
ietekme
uz
administratīvajām procedūrām

Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām
saistībā
ar
Saistošo noteikumu projektu

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis
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8.§
Par dzīvokļa uzņemšanu bilancē
___________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis, I.Aumeistere)
Valkas novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas komisija 2015.gada 16.februārī ir pieņēmusi
lēmumu par Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas lēmumu atcelšanu par pirkuma līguma slēgšanu
dzīvoklim Valkā, Tālavas ielā 19 dz.33.
Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 45.panta 8.daļu, ja samaksa
par privatizācijas objektu netiek izdarīta noteiktajos termiņos, kā arī mēneša laikā no brīdinājuma izsūtīšanas
dienas, privatizācijas komisija atceļ lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu. Augstāk minētajam dzīvoklim
netika veikta samaksa par dzīvokļa privatizāciju un lēmums par pirkuma līguma slēgšanu tika atcelts, kā
rezultātā dzīvoklis ir jāuzņem Valkas novada domes bilancē.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas 2015.gada 16.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 1.§), Finanšu komitejas 2016.gada
12.februāra lēmumu (protokols Nr.3, 6.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
17.punkta un likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 31.panta un 45.panta 8.daļas,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis,
M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Sjademe, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS –
nav, Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Uzņemt Valkas novada domes 2015.gada bilancē dzīvokli Valkā, Tālavas ielā 19 dz.33.
2. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
9.§
Par dalību Fonda 1836 projektā
___________________________________________________________________________
(G.Smane, V.A.Krauklis)
Valkas novada dome ir saņēmusi sadarbības piedāvājumu no Fonda 1836 ar lūgumu atbalstīt un
līdzfinansēt fonda projektu. Fonda 1836 projekta mērķis ir līdz 2018.gadam gar Latvijas pierobežu izveidot
aktīvās atpūtas tūrisma ceļu, kas apvienos tūrisma pakalpojuma sniedzējus, amatniekus un apskates
objektus un aicinās doties ceļā. Fonds 1836 piedāvā savstarpēju sadarbību – Valkas novadā ietilpstošās
Latvijas valsts robežas pieejamības, pievilcības un tūrisma piedāvājuma attīstīšanu un popularizēšanu
projekta „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju” ietvaros.
Projekta ietvaros Fonds apņemas:
1. Valkas novadā izveidot iezīmētu ceļu, tādējādi veicinot aktīvo atpūtu, novada un Latvijas apceļošanu
un lauku attīstību.
2. Izveidot filmu par ceļu “1836”, caur četriem gadalaikiem.
3. Raidījuma cikls par ceļa izveidi.
4. Izveidot grāmatu „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju”.
5. Izveidot detalizētu tūrisma ceļvedi, iekļaujot visus novadus.
6. Noorganizēt divu dienu pārgājienu ar noslēguma koncertu katrā pašvaldībā.
Lai atbalstītu Fonda 1836 projekta realizāciju, pašvaldības ieteicamais līdzfinansējums būtu EUR 2000,00
gadā, EUR 170,00 mēnesī, vai EUR 6000,00 par visiem trim projekta norises gadiem.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Attīstības lietu komitejas 2016.gada 12.februāra lēmumu
(protokols Nr.1, 1.§), Finanšu komitejas 2016.gada 12.februāra lēmumu (protokols Nr.3, 4.§) un vadoties no
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta un 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot:
PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa,
M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Sjademe, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Piedalīties Fonda 1836 vadītajā projektā „Aplido, apceļo, apmīļo Latviju” plānotajās aktivitātēs.
2. Piedalīties projekta aktivitātēs ar līdzfinansējumu EUR 1836,00, tas ir 2016.gadā līdzfinansēt EUR
612,00, 2017.gadā – EUR 612,00 un 2018.gadā - EUR 612,00.
3. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
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10.§
Par Vijciema artēziskās akas patapinājumu
___________________________________________________________________________
(A.Jurjāne, V.A.Krauklis)
Vijciema pagasta centra iedzīvotāji jau ilgāku laika periodu nesaņem atbilstošas kvalitātes
ūdensapgādes pakalpojumus sakarā ar to, ka artēziskajai akai būtu nepieciešams kapitālais remonts vai
atjaunošanas darbi, kādus būvju faktiskā valdītāja - Valkas rajona Vijciema pagasta l/s tehnikas, mašīnu un
citu darba rīku kopīgās lietošanas kooperatīvā sabiedrība "VIJUPE" nevar un nevēlas veikt. Izvērtējot
situāciju, sabiedrības vadība ir piekritusi nodot artēzisko aku ar palīgbūvēm domei lietošanā bez maksas jeb
patapinājumā. Šobrīd būve nav reģistrēta ne kadastra reģistrā, ne zemesgrāmatā, tāpēc domes pienākums ir
maksāt tikai par patērēto elektroenerģiju, kā arī ir tiesības slēgt ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumus ar
patērētājiem un veikt objekta uzlabojumus.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2016.gada 12.februāra lēmumu
(protokols Nr.2, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa,
M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Sjademe, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Slēgt patapinājuma līgumu ar Valkas rajona Vijciema pagasta l/s tehnikas, mašīnu un citu darba rīku
kopīgās lietošanas kooperatīvā sabiedrību "VIJUPE" par Vijciema pagasta “Siliņi 1” artēziskās akas un
palīgbūvju pieņemšanu bezmaksas lietošanā uz vienu gadu ar termiņa pagarinājuma iespējām. Līgumā
noteikt, ka sabiedrībai ir pienākums reģistrēt būvi kadastra reģistrā un domei ir pienākums maksāt par
patērēto elektroenerģiju un tiesības slēgt ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumus ar patērētājiem un
veikt objekta uzlabojumus, kurus līguma laušanas gadījumā dome nomontē.
2. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram.
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
Administratīvā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
11.§
Par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu
iecerei cirst atsevišķus augošus kokus publiski pieejamos objektos
___________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis, A.Jurjāne, S.Pilskalne, V.Šaicāns)
Laikā no 2016.gada 4.janvāra līdz 23.janvārim notika Valkas novada domes rīkotā publiskā apspriešana
iecerei par atsevišķu augošu koku ciršanu publiski pieejamos objektos: Ausekļa ielā, Indriķa Zīles skvērā un
Lugažu laukumā. Valkas pilsētas iedzīvotāji un citi interesenti tika aicināti izteikt viedokli par koku ciršanu
visos trijos objektos.
Ir saņemta un apkopota informācija no aptaujas lapām. Aktivitāte nav bijusi liela (29), tomēr vairākās
aptaujas lapās ir redzams, ka respondenti ir apskatījuši iezīmētos kokus dabā un atzīmējuši tos, kurus
viņuprāt varētu cirst un kurus tomēr nē. Lielākā daļa respondentu atbalsta koku ciršanu. Ir izteikti arī
ieteikumi: izvēlēties ilggadīgu, pilsētas apstākļiem piemērotu koku sugas, bojāto nociršana un jaunu
stādīšana, būs ieguvums, noteikti stādīt kokus nocirsto vietā (Lielās talkas laikā), neaiztikt egles līdz parka
rekonstrukcijai, šādas aptaujas veikt laikā, kad koki salapojuši, vispirms sastādīt jaunus kokus un vecos
izcirst pakāpeniski u.c. Tas liecina par iedzīvotāju ieinteresētību un vēlmi līdzdarboties pilsētas vides
veidošanā.
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības nolikuma 104.punktu publiskās apspriešanas rezultātiem ir
konsultatīvs raksturs.
Pilsētas apstādījumu labiekārtošana neaprobežosies ar augtspēju un dekorativitāti zaudējušo koku
nociršanu, stādījumi tiks papildināti ar koku sugām un šķirnēm, kas ir piemērotas urbānām slodzēm. Šis
aspekts netika īpaši uzsvērts.
Tā kā koku ciršanas rezultātā iegūtie kokmateriāli varētu būt izmantojami Valkas mākslas skolas
audzēkņu un pedagogu vajadzībām, pirms cirtes lietderīgi tos piedāvāt pedagogiem novērtēšanai. Savukārt
Lugažu laukuma egles būtu lietderīgi nocirst laukuma rekonstrukcijas darbu ietvaros, kas notiks ne ātrāk kā
nākošgad.
Pirms Ausekļa ielas ošlapu kļavu ciršanas ir nepieciešams apkopot informāciju par celmu frēzēšanu un
izmaksām, kā arī jaunu koku stādu izmaksām un iespēju stādīt kokus uz pazemes komunikācijām, lai koku
novākšanas un apstādījumu atjaunošanas darbi noritētu raiti.

11
Attiecībā uz ošlapu kļavām Latvijas Dendrologu biedrība par 2016.gada koku ir izvēlējusies ošlapu kļavu,
kas savas plašās invāzijas dēļ ir ieguvusi visai negatīvu slavu. Šādā veidā dendrologi pievērš sabiedrības
uzmanību uz invazīvām koku sugām un ar to saistītām problēmām un cer iesaistīt sabiedrību šīs sugas
izplatības ierobežošanā. Lai novērstu ošlapu kļavas izplatību vai vismaz samazinātu to, tiek ieteikts
izvairīties no šīs kļavu sugas izmantošanas apstādījumu veidošanā, bet jau izveidojušās audzes maksimāli
ierobežot.
Tiek spriests par to, ka ir jāizvērtē šo koku nociršana, ciršanas izmaksas un jaunu apstādījumu izmaksas.
Sabiedriskai aptaujai ir rekomendējoša attieksme.Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā
Saimniecisko lietu komitejas 2016.gada 12.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 2.§) un vadoties no likuma „Par
pašvaldībām” 612.panta un Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža” 17.punkta un Valkas novada pašvaldības nolikuma 104.punkta, atklāti vārdiski balsojot:
PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa,
M.Stabulniece, V.Šaicāns, A.Sjademe, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (S.Pilskalne),
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt 2016.gada 4.-23.janvāra publiskās apspriešanas rezultātus par atsevišķu augošu koku ciršanu
publiski pieejamos objektos: Ausekļa ielā, Indriķa Zīles skvērā un Lugažu laukumā (pielikums).
2. Priekšsēdētāja sekretariāta sekretārei ievietot informāciju par publiskās apspriešanas rezultātiem Valkas
novada domes mājas lapā www.valka.lv.
3. Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājai un novada domes izpilddirektora vietniekam līdz
nākošajai domes sēdei sagatavot informāciju par celmu frēzēšanas un jaunu koku stādu izmaksām.
4. Par lēmuma izpildi atbild Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja un novada domes
izpilddirektora vietnieks.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Publiskās apspriešanas aptaujas lapa
atsevišķu augošu koku ciršanas iecerei publiski pieejamos objektos
Piedalījušies 29 respondenti

vieta
Ausekļa ielā
Indriķa Zīles skvērā
Lugažu laukumā

Koku suga
~40 ošlapu kļavas
5 ošlapu kļavas
5 asās egles (sudrabegles)
1 egle
1 bērzs
1 vīksna

atbalsta
19
19
17
20
20
20

noraida
10
10
12
9
9
8

Atbalstīšanas iemesls:
1) bojāto nociršana un jaunu stādīšana būs ieguvums;
2) vecie koki jāmaina pret jauniem, lai koki ir viena vecuma;
3) profesionāļu viedoklis jārespektē;
Noraidīšanas iemesls:
1) neaiztikt egles līdz parka rekonstrukcijai, jo tās ir skaistas;
2) vispirms sastādīt jaunus kokus un vecos izcirst pakāpeniski;
3) egles un ošlapu kļavas neizskatās apdraudošas;
4) samazināsies zaļā zona;
5) nav skaidrs ciršanas iemesls;
6) jāsaudzē lielie koki (Indriķa Zīles skvērā un Lugažu laukumā esot sastopamas vāverītes).
Priekšlikumi, ierosinājumi:
1) stādīt kokus nocirsto vietā, piemēram, Lielās talkas laikā;
2) vispirms sastādīt jaunus kokus un vecos izcirst pakāpeniski;
3) šādas aptaujas veikt laikā, kad koki salapojuši;
4) izvēlēties ilggadīgu, pilsētas apstākļiem piemērotu koku sugas;
5) pabeigt Lugažu laukuma rekonstrukciju.
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12.§
Par automatizētās numura zīmju atpazīšanas sistēmas uzstādīšanu Latvijas teritorijā
_____________________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis, A.Cekuls, A.Sjademe, A.Simulis, L.Engere, G.Bašķis, V.Zariņš, I.Grandava)
Dome izskata Igaunijas nodokļu un muitas pārvaldes, juridiskā adrese ***, 2016.gada 11.februārī
saņemto iesniegumu par automatizētās numura zīmju atpazīšanas sistēmas uzstādīšanu Latvijas teritorijā.
Igaunijas Nodokļu un muitas pārvalde 2016. un 2017.gadā plāno attīstīt automatizēto numura zīmju
atpazīšanas sistēmu (turpmāk – ANZAS) pie Igaunijas – Latvijas robežas. Projekta ietvaros piemērotākā
vieta divu ANZAS uzstādīšanai ir Latvijas teritorijā.
Papildus tam tiks slēgta satiksme Piiri ielas galā. Kustība saglabāsies tikai vieglajam transportam.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2016.gada 12.februāra lēmumu
(protokols Nr.2, 3.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa,
M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (A.Sjademe),
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Piekrist automatizētās numura zīmju atpazīšanas sistēmas uzstādīšanai Latvijas teritorijā pēc piestādītām
shēmām.
2. Par lēmuma izpildi atbild novada domes izpilddirektors.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs.
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
VALGA 6
http://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=UU82A&user_id=at&LANG=1&WIDTH=1438&HEIGHT=677&B
BOX=619980.46875,6404800.0488282,620682.6171875,6405130.6152344

Valga 6
Plan to
close
traffic
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13.§
Par nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 31, Valkā atsavināšanu
___________________________________________________________________________
(V.Zariņš, V.A.Krauklis, V.Šaicāns, A.Sjademe, S.Pilskalne, A.Simulis)
2016.gada 21.janvārī Valkas novada domē ir saņemts *** 2016.gada 18.janvāra iesniegums ar lūgumu
atsavināt nekustamo īpašumu Rūjienas ielā 31, Valkā, pašreizējam nomniekam. Iesniedzējs lūgumu pamato
ar lielajiem finanšu ieguldījumiem, kas paredzēti tuvākā gada laikā, tādējādi ievērojami attīstot sniegto
pakalpojumu klāstu. Iesniegumam pievienots renovācijas un attīstības plāns 2016.-2020.gadam.
Valkas novada dome minēto īpašumu var atsavināt tikai atklātā izsolē. Jāņem vērā, ka uz minēto
īpašumu ir noslēgts nomas līgums ar termiņu līdz 2027.gada 27.augustam (2015.gada 28.augustā noslēgts
līgums Nr. VND/4-29/15/317 „Par neapdzīvojamo telpu un zemes nomu Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas
novadā”). Līdz ar to potenciālajam īpašuma ieguvējam ir jāņem vērā nomas līguma nosacījumi.
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Attīstības lietu komitejas 2016.gada 12.februāra sēdes lēmumu
(sēdes protokols Nr.1, 2.§) un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
2.daļu; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 deputāti
(V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne,), PRET –
3 deputāti (V.Šaicāns, A.Sjademe, A.Gailis), ATTURAS – 1 deputāts (M.Kreilis),
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Uzsākt nekustamā īpašuma Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā, kas sastāv no biroja ēkas ar
apbūves laukumu 1740 m² un kopējo ēkas platību 2386,7 m² un palīgbūves, zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 9401 008 0377, platība 35294 m² atsavināšanu.
2. Pasūtīt nekustamo īpašumu sertificēta vērtētāja vērtējumu šī lēmuma 1.punktā minētajam īpašumam.
3. Pēc nekustamā īpašuma novērtēšanas sagatavot nekustamā īpašuma izsoles noteikumus un iesniegt
Valkas novada domē apstiprināšanai.
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā darba
jautājumos.
14.§
Par atteikumu piešķirt finansiālu atbalstu foto grāmatas “Vidzemē man būt” izdošanai
___________________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Valkas novada dome ir saņēmusi aicinājumu no biedrības “Balvu olūts” (Reģ. Nr.***, juridiskā adrese:
***) pašvaldībai rast iespēju finansiāli atbalstīt foto grāmatas “Vidzemē man būt” izdošanu. Foto grāmata
“Vidzemē man būt” tiek izdota gaidot Latvijas valsts simtgadi, kas ir patriotisks stāsts par vidzemniekiem un
Vidzemi.
Lai tiktu īstenots šis projekts, minimālais atbalsts ir EUR 496, pretī pašvaldība saņems 62 grāmatas
eksemplārus.
Sakarā ar to, ka 2016.gada pašvaldības budžetā nav brīvu līdzekļu šādiem mērķiem, Izglītības, kultūras
un sporta komiteja iesaka domei līdzekļus nepiešķirt.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2016.gada 8.februāra
sēdes lēmumu (protokols Nr.2., 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis,
M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Sjademe, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS –
nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Atteikt finansiālu atbalstu foto grāmatas “Vidzemē man būt” izdošanai, pašvaldības budžeta līdzekļu
trūkuma dēļ.
2. 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.
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15.§
Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas - zemes gabala
„Mediņi”, Sēļi, Valkas pagastā, Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
(L.Engere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļu un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika
konstatēts, ka:
1. Nekustamais īpašums “Mediņi”, Valkas novada Valkas pagastā, kadastra numurs 9488 010 0220,
sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0220, platība 0.1589ha.
2. Ar Valkas novada domes 2014.gada 28.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.12,16.§) ir uzsākta Valkas
novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – Valkas pagastā „Mediņi”, kadastra numurs 9488
010 0220, atsavināšanas procedūra, uzdodot zemes gabalu reģistrēt zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda, kas izdarīts 2015.gada 16.novembrī, reģistrējot to Valkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā
Nr.1000 0055 0342. Nekustamā īpašuma sastāvs: zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9488 010
0220, platība 0.1589ha. Uz zemes gabala atrodas *** piederošs ēku īpašums ar kadastra numuru 9488
510 0220, kas reģistrēts Valkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0042 3979.
3. 2014.gada 4.septembrī starp Valkas novada domi un *** ir noslēgts zemes nomas līgums
Nr.VND/2014/484 par zemes gabala Valkas novada Valkas pagasta Sēļos „Mediņi”, kadastra
apzīmējums 9488 010 0220, platība 0.1587ha nomu. Nomas līguma termiņš noteikts līdz 2024.gada
31.decembrim.
4. Tas nozīmē, ka *** kā atsavināšanas ierosinātājs atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta 4.daļas 3.punktam – pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var
ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas
ēka.
5. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļa norāda, ka lēmumā par nekustamā
īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma
turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi. Pamatojoties uz minētā
likuma 37.panta 4.punktu, gadījumā ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta 4.daļā minētās
personas publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, kas šajā gadījumā ir vienāda ar nosacīto
cenu.
6. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2.daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; 3.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura organizē
nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta 6.daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas
komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus, 7.daļa nosaka, ka nosacīto
cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka novērtēšanas komisija. Tā kā uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi
komisija nav apstiprināta, Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas veic dome.
7. Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu ir jāņem vērā:
7.1. likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta
pirmās daļas 2.punkts, kas cita starpā noteic, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un
mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par
iespējami augstāku cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka valsts un pašvaldību
mantu aizliegts atsavināt par acīmredzami pazeminātu cenu;
7.2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, kas nosaka,
ka līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst
būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai
zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī;
7.3. 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu
mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas
budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
8. Lai noteiktu zemes gabala nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
8.1. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē”
2016.gada 28.janvārī sagatavotā nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Mediņi”, kadastra
numurs 9488 010 0220, visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir: EUR 1620.00 (viens tūkstotis seši
simti divdesmit euro un 00 centi);
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8.2. zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0220, platība 0.1589ha, kadastrālā vērtība uz
01.01.2016. ir noteikta: EUR 374.00 (trīs simti septiņdesmit četri euro);
9. Ar zemes gabala atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda EUR 526.57 (pieci simti
divdesmit seši euro 57 centi) un sastāv no sekojošām izmaksām:
9.1. Zemes gabala kadastrālā uzmērīšana - EUR 370.00 (trīs simti septiņdesmit euro), saskaņā ar
2015.gada 7.maija Līgumu Nr. VND/4-29/185, par zemes gabalu kadastrālo uzmērīšanu;
9.2. īpašuma reģistrācija zemesgrāmatā (kancelejas nodeva): EUR 35.57, nepiemērojot PVN
9.3. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē”
reģistrācijas Nr.44103009697 pakalpojums zemes gabala tirgus vērtības noteikšanā, saskaņā
ar 2016.gada 28.janvārī sagatavoto Rēķinu Nr.3/16/017, ir EUR 121.00, tai skaitā PVN
Izvērtējot 9. un 10.punktos minēto informāciju un ņemot vērā 8.punktu, atsavināmā zemes gabala
nosacītā cena tiek noteikta EUR 2146.57 (divi tūkstoši viens simts četrdesmit seši euro 57 centi).
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2016.gada 11.februāra sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 1.§) un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas, 37.panta
ceturtās daļas un 44.panta septītās daļas; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, Pārejas
noteikumu 12.punktu; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta”; likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 3.panta pirmās daļas 2.punkta un 7.panta pirmā daļas; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis,
K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Sjademe, A.Gailis),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas novada Valkas pagasta Sēļos, „Mediņi”, kadastra
numurs 9488 010 0220, kopējā platība 0.1589ha, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
9488 010 0220, platība 0.1589ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par
brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Mediņi”, kadastra numurs 9488 010 0220, kopējā platība 0.1589,
nosacīto cenu EUR 2146.57 (divi tūkstoši viens simts četrdesmit seši euro 57 centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir zemes gabala pirmpirkuma
tiesības, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
5. Pēc apliecinājuma saņemšanas uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu.
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
16.§
Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Vecrāmji 2” atsavināšanas uzsākšanu
___________________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Lapsa informē, ka Valkas novada domei Valkas pagastā pieder
nekustamais īpašums „Vecrāmji 2”, kadastra numurs 9488 013 0048, kas sastāv no zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 9488 013 0048, platība 0.1372ha un uz zemes gabala esošas dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 9488 013 0048 001. Nekustamais īpašums 2005.gada 5.septembrī reģistrēts Valkas
pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0002 1534. Dzīvojamā māja celta 1925.gadā. Tās tehniskais
stāvoklis ir vērtējams kā slikts. Pašvaldībai nav līdzekļu mājas atjaunošanai un remontam.
Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm
to funkciju nodrošināšanai. Augstāk minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju
nodrošināšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļu, pašvaldības mantas
atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošanas izsolē, tādēļ ir nepieciešams uzsākt minētā nekustamā
īpašuma atsavināšanas procedūru.
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2016.gada 11.februāra sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 2.§) un pamatojoties uz „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta 1.daļu; 4.panta 2.daļu; 6.panta 2.daļu un 8.panta 6.daļu;
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti
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(V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne,
V.Šaicāns, A.Sjademe, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo Valkas pagastā “Vecrāmji 2”, kadastra numurs 9488 013 0048, kas
sastāv no dzīvojamas ēkas (kadastra apzīmējums 9488 013 0048 001) un zemes gabala (kadastra
apzīmējums 9488 013 0048) ar kopējo platību 0.1372ha, pārdodot to atklātā izsolē, un norēķiniem par
atsavināmo objektu pieņemt 100% euro.
2. Uzdot Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un
organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
3. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai sagatavot izsoles noteikumus nekustamā īpašuma atsavināšanai
un izsoles organizēšanai.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
17.§
Par zemes zem pašvaldības ceļiem atsavināšanas ierosināšanu
___________________________________________________________________________
(L.Engere)
2016.gada janvārī Valkas novada domē ir saņemts AS „Latvijas valsts meži” kā valsts meža īpašuma
pārvaldītāja, kam ar Meža likumu deleģēta valsts meža īpašuma apsaimniekošana, tai skaitā aizsardzība,
vēstule par Valkas novada domes rīcību, deklarējot inženierbūves (autoceļus) uz viņu apsaimniekošanā
nodotajiem zemes gabaliem.
Vēstulē norādīts, ka AS “Latvijas valsts meži” neiebilst valsts meža zemes atsavināšanai, ja tas tiek veikts
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pareizi piemērojot tiesību aktus. Saņemot atsavināšanas
ierosinājumus no pašvaldībām, LVM izvērtē konkrēto meža ceļu nepieciešamību saimnieciskās darbības
nodrošināšanai. Ja meža ceļš nav nepieciešams saimnieciskās darbības nodrošināšanai, LVM sniedz
pozitīvu atzinumu zemes īpašniekam, kas pamatojoties uz pašvaldības iesniegtu valsts meža zemes
atsavināšanas ierosinājumu, virza jautājumu uz Ministru kabinetu. Tādējādi, valsts meža zeme nonāk
pašvaldības īpašumā, ar visām atbilstošām īpašnieka tiesībām rīkoties ar to, tai skaitā, piesaistīt Eiropas
struktūrfondu līdzekļus ceļa uzturēšanā vai būvniecībā.
AS “Latvijas valsts meži” kā valsts meža īpašuma pārvaldītāja, kam ar Meža likumu deleģēta valsts meža
īpašuma apsaimniekošana, tai skaitā aizsardzība, vērš Valkas novada domes uzmanību uz sekojošo:
- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 94520110167, Valkas novada Ērģemes pagastā, ietilpst
nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94520130041”, kadastra Nr.94520130041, sastāvā. Minētais
īpašums reģistrēts zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā 24.04.2012.,
Ērģemes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000504504. Saskaņā ar 09.05.2011. Zemes
robežu noteikšanas aktu, robeža zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 94520110167 posmā
233-244 noteikta pa ceļa vidu;
- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 94660090144, Valkas novada Kārķu pagastā, ietilpst
nekustamā īpašuma „Valsts mežs 94660090144”, kadastra Nr.94660090144, sastāvā. Minētais
īpašums reģistrēts zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā 20.04.2011.,
Kārķu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000489979;
- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 94880030083, Valkas novada Valkas pagastā, ietilpst
nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880030083”, kadastra Nr.94880030083, sastāvā. Minētais
īpašums reģistrēts zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā 26.09.2014.,
Valkas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000537396;
- zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 94960030045, Valkas novada Zvārtavas pagastā, ietilpst
nekustamā īpašuma „Valsts mežs Ķīvītes”, kadastra Nr.94960030045, sastāvā. Minētais īpašums
reģistrēts zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā 14.10.2014., Zvārtavas
pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000537845.
Meža likumā ir paredzēti gadījumi, kad ir iespējama valsts meža zemes atsavināšana par labu
pašvaldībai (44.panta ceturtā daļa):
„(4) Zemesgrāmatā ierakstītās valsts meža zemes atsavināšanu vai privatizāciju var atļaut ar
ikreizēju Ministru kabineta rīkojumu šādos gadījumos:
[..]
1) ja valsts meža zeme nepieciešama likumā „Par pašvaldībām” noteikto šādu pašvaldības
autonomo funkciju veikšanai:
a) ceļu būvniecībai;
b) kapsētu izveidošana vai paplašināšana;
c) parku ierīkošana un uzturēšana”;
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d) mežaparku ierīkošana un uzturēšana pilsētu un ciemu teritorijās”
Savukārt kārtību kādā ierosināma un veicama minētā procedūra nosaka 19.09.2006. MK noteikumi
Nr.776 „Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība.”
Izvērtējot AS “Latvijas valsts meži” vēstulē minētos faktus un Valkas novada domes rīcībā esošo
informāciju tiek konstatēts ka:
1. Neviens no vēstulē minētajiem ceļiem nav izbūvēts nesen;
2. Visi minētie autoceļi ir bijuši katra attiecīgā pagasta grāmatvedības bilancē jau pirms novada
izveidošanās (2009.g.), kā arī bijuši iekļauti katra pagasta teritorijas plānojumos un reģistrēti pašvaldības
autoceļu reģistrā; Šobrīd visi minētie ceļi joprojām ir atzīmēti Valkas novada domes saistošajos
noteikumos Nr.14 „Valkas novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas
noteikumi” (apstiprināts ar Valkas novada domes 2011.gada 26.maija sēdes lēmumu Nr.6 – 6, publicēts
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 09.06.2011.).
3. Tikai pašvaldību īpašumā esošie un reģistrētie autoceļi un ielas var pretendēt uz 2008.03.11. MK
noteikumos Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu
izlietošanas kārtība” noteikto mērķdotāciju apjomu, nepārkāpjot likuma „Par pašvaldībām” (77.pants) un
likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” normas.
Pašvaldību ceļu un ielu reģistrā iekļaujami tikai tie autoceļi un ielas, kas ir attiecīgās pašvaldības īpašumā
(atrodas tās grāmatvedības uzskaitē un reģistrēti VZD kadastra reģistrā kā zemes īpašums vai
inženierbūve). Gadījumā, ja pašvaldības ceļš vai iela atrodas uz pašvaldībai nepiederoša zemes
īpašuma, pašvaldībai jāierosina lineārās inženierbūves (pašvaldības ceļa vai ielas) datu reģistrācija
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, iesniedzot Valsts zemes dienesta teritoriālajā
struktūrvienībā iesniegumu. Iesniegumam pielikumā jāpievieno aizpildītu inženierbūves deklarāciju,
grafisko pielikumu un īpašumu apliecinošu dokumentu, atbilstoši 2012.04.10 MK noteikumu Nr.263
„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastru datu aktualizācijas noteikumi” 29.2. un 31. punktā
noteiktajiem. Pēc pašvaldības inženierbūves reģistrācijas kadastrā Valsts zemes dienests izsniedz
apliecinājuma vēstuli par datu reģistrāciju un inženierbūvei tiek piešķirts kadastra apzīmējums, kas
jānorāda pie pašvaldības ceļa vai ielas reģistrācijas.
4. Pašvaldība pirms autoceļu deklarēšanas rūpīgi izvērtēja katra ceļa nepieciešamību un pamatojumu šim
ceļam atrasties pašvaldības autoceļu reģistrā. Neviens no zemāk minētajiem ceļiem, autoceļu reģistrā
nav iekļauts no jauna, bet gan atrodas šajā sarakstā jau gadiem ilgi.
5. Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 8.pantu ir noteikts, ka ja līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai
autoceļš reģistrēts kā pašvaldības vai valsts ceļš un iekļauts pašvaldības vai valsts bilancē, bet zeme
zem ceļa zemesgrāmatā ierakstīta uz citas personas vārda, šī persona nedrīkst liegt pārvietošanos pa
pašvaldības vai valsts ceļu. Valsts vai pašvaldība atbilstoši budžeta iespējām, bet ne vēlāk kā piecu gadu
laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas vienojas ar zemes īpašnieku par zemes zem ceļa atsavināšanu
un atsavina to saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā
īpašuma atsavināšanu. Valsts meža zemi atsavina Meža likumā noteiktajā kārtībā.
6. Reģistrējot ceļus, kā inženierbūves Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā, pašvaldība tikai realizē
iespēju labot zemes reformas gaitā pieļautās kļūdas un legalizēt pašvaldības autoceļus normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 8.pantu.
7. Visi minētie pašvaldības autoceļi tikai nelielā posmā šķērso valsts meža zemes teritoriju, kas būtiski
nevarētu ietekmēt valsts mežu apsaimniekošanu, ņemot vērā, ka šos ceļu uztur un apsaimnieko
pašvaldība, lai nodrošinātu iedzīvotājiem piekļuvi dzīvojamām mājām, ražošanas objektiem u.tml.
Jāuzsver, ka ceļi kā inženierbūves pastāv un tiek lietoti jau gadiem ilgi, līdz ar to izdalīšana no Valsts
meža zemes gabala neradīs nekādas izmaiņas ne vides kvalitātē, ne valsts meža apsaimniekošanā.
8. 2015.gadā kopumā tika deklarēti sekojoši pašvaldības bilancē esoši ceļi, kas šķērso valsts mežu
teritoriju:
8.1. Ērģemes pagastā ceļš “Turna-Sedieši”
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta būve ar kadastra apzīmējumu
94520110187001, kopējais ceļa garums 2.65km, un tā 380m garumā šķērso valsts zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 94520110167. Robeža valstij piederošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
94520110167, posmā 233-244 noteikta pa ceļa “Turna – Sedieši” vidu un stiepjas kopumā aptuveni 380m
garumā.
8.2. Kārķu pagasts ceļš “Naglas-Lāčplēši”
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta būve ar kadastra apzīmējumu
94660080035001, kopējais ceļa garums 1.52km, un neliela tā daļa aptuveni 25m garumā šķērso valsts
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 94660090144.
8.3. Valkas pagasts ceļš “Roņi-Zāģezers”
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta būve ar kadastra apzīmējumu
94880060127002, kopējais ceļa garums 2.21km, un neliela tā daļa aptuveni 360m garumā šķērso valsts
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 94880030083;
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8.4. Zvārtavas pagasts ceļš “Mierkalns-Būdas”
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta būve ar kadastra apzīmējumu
94960060141001, kopējais ceļa garums 7.8km un tas aptuveni 215m garā posmā šķērso valsts zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 94960030045.
Visi augstāk minētie ceļi nepieciešami Valkas novada domei pašvaldības infrastruktūras objektu
uzturēšanai – nodrošināt likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 10. punktos minēto
pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu,
ceļu un laukumu būvniecība) un saimnieciskās darbības sekmēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā,
rūpējoties par bezdarba samazināšanu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta 1.daļu, valsts nekustamo
īpašumu var nodot bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas – pašvaldības, īpašumā.
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2016.gada 11.februāra sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 3.§) un pamatojoties uz Zemes pārvaldības
likuma 8.pantu, Meža likuma 44.panta 4.daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta
1.daļu, Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumu Nr.776 ”Valsts meža zemes atsavināšanas
kārtība”; likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2. un 10.punktu un 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis,
L.Ziemiņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Sjademe, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Lūgt Zemkopības ministriju izvērtēt situāciju un normatīvo aktu noteiktajā kārtībā nodot bez atlīdzības
zemi zem Valkas novada pašvaldībai piederošiem sekojošiem autoceļiem Valkas novadā:
1.1. aptuveni 380m garā posmā (skat. Pielikumu 1), no valsts zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
94520110167, kuru šķērso pašvaldības autoceļš “Turna-Sedieši”, būve ar kadastra apzīmējumu
94520110187001;
1.2. aptuveni 25m garā posmā (skat.Pielikumu 2), no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
94660090144, kuru šķērso pašvaldības autoceļš “Naglas-Lāčplēši”, būve ar kadastra
apzīmējumu 94660080035001;
1.3. aptuveni 360m garā posmā (skat.Pielikumu 3), no valsts zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
94880030083, kuru šķērso pašvaldības autoceļš “Roņi – Zāģezers”, būve ar kadastra apzīmējumu
94880060127002;
1.4. aptuveni 590m garā posmā (skat.Pielikumu 4), no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
94960030045, kuras kopējā platība ir 1931.75ha, kas atrodas nekustamā īpašuma “Valsts Meži
Ķīvītes“ ar kadastra numuru 9496 003 0045 sastāvā, kuru šķērso pašvaldības autoceļš “MierkalnsBūdas”, būve ar kadastra apzīmējumu 94960060141001.
2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētais valsts īpašums ir nepieciešams Valkas novada pašvaldībai likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 10.punktos minēto pašvaldības autonomo funkciju
realizēšanai – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu (ielu, ceļu un laukumu
būvniecība) un saimnieciskās darbības sekmēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpējoties par
bezdarba samazināšanu.
3. Valkas novada dome apņemas apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros segt visus izdevumus, kas
saistīti ar lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma izveidošanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā uz
Valkas novada pašvaldības vārda.
4. Valkas novada dome apņemas nekustamo īpašumu izmantot šajā lēmumā minēto pašvaldības
autonomo funkciju īstenošanai un bez atlīdzības nodot to valstij atpakaļ, ja tas vairs netiks izmantots
pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai.
5. Uzdot Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānošanas daļai sagatavot
nepieciešamos dokumentus atsavināšanas ierosinājuma iesniegšanai Zemkopības ministrijai par zemes
zem pašvaldības ceļa pārņemšanu no valsts pašvaldības īpašumā.
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.
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Pielikums Nr.1
Valkas novada domes
2016.gada 25.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.2, 17.§)
Ceļa “Turna – Sedieši” izvietojums valsts meža zemes gabalā 9452 011 0167

Robeža iet gar valsts meža zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 011 0167 malu pa ceļa vidu
Pašvaldības autoceļa platums
Pašvaldības autoceļa kopējais garums
Posma garums, kas šķērso valsts meža zemi
Pašvaldības autoceļa uzturēšanai aptuveni izdalāmā minimālā platība
Valsts meža zemes vienības kadastra apzīmējums
Valsts meža zemes vienības kopējā platība
Valsts meža kadastra numurs
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

7m
2650m
380m
0.1330ha
9452 011 0167
234.0ha
9452 013 0041

V.A.Krauklis
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Pielikums Nr.2
Valkas novada domes
2016.gada 25.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.2, 17.§)
Ceļa “Naglas - Lāčplēši” izvietojums valsts meža zemes gabalā 9466 009 0144

Pašvaldības autoceļa platums
Pašvaldības autoceļa kopējais garums
Posma garums, kas šķērso valsts meža zemi
Pašvaldības autoceļa uzturēšanai aptuveni izdalāmā minimālā platība
Valsts meža zemes vienības kadastra apzīmējums
Valsts meža zemes vienības kopējā platība
Valsts meža kadastra numurs
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

7.5 m
1520m
25m
0.01ha
9466 009 0144
78.47ha
9466 009 0144

V.A.Krauklis
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Pielikums Nr.3
Valkas novada domes
2016.gada 25.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.2, 17.§)
Ceļa “Roņi - Zāģezers” izvietojums valsts meža zemes gabalā 9488 003 0083

Pašvaldības autoceļa platums
Pašvaldības autoceļa kopējais garums
Posma garums, kas šķērso valsts meža zemi
Pašvaldības autoceļa uzturēšanai aptuveni izdalāmā minimālā platība
Valsts meža zemes vienības kadastra apzīmējums
Valsts meža zemes vienības kopējā platība
Valsts meža kadastra numurs
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

6m
2210m
360m
0.2160ha
9488 003 0083
119.72ha
9488 003 0083

V.A.Krauklis
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Pielikums Nr.4
Valkas novada domes
2016.gada 25.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.2, 17.§)
Ceļa “Mierkalns - Būdas” izvietojums valsts meža zemes gabalā 9496 003 0045

Pašvaldības autoceļa platums
Pašvaldības autoceļa kopējais garums
Posma garums, kas šķērso valsts meža zemi
Pašvaldības autoceļa uzturēšanai aptuveni izdalāmā minimālā platība
Valsts meža zemes vienības kadastra apzīmējums
Valsts meža zemes vienības kopējā platība
Valsts meža kadastra numurs
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

5m
7830m
590m
0.2950ha
9496 003 0045
1931.75ha
9496 003 0045

V.A.Krauklis
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18.§
Par piedāvājuma izskatīšanu uz īpašumu Valkā, Mazā Avotkalna ielā 63
___________________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada domē, 2016.gada 10.februārī ir saņemts ***, personas kods ***, dzīvo: ***, iesniegums par
atteikšanos par labu Valkas novada domei no viņam piederošas garāžas, Valkā, Mazā Avotkalna iela 63.
Izskatot ar lietu saistītos dokumentus var secināt:
1995.gada 10.februārī ir noslēgts Pirkuma līgums starp *** (pārdevējs) un *** (pircējs) par garāžu Nr.63,
kooperatīvā “Celtnieks”.
Bijušais garāžu kooperatīvs “Celtnieks” atrodas uz zemes gabala Mazā Avotkalna iela 1A. Zemes gabals,
pamatoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 2.panta 2.daļas 2.punktu, piekrīt valstij Finanšu ministrijas personā.
Saskaņā ar 2004.gada 30.jūnija Valkas pilsētas domes sēdes lēmumu (sēdes protokola izraksts
Nr.12.§.25.) piebraucamajam ceļam pie garāžām, Avotkalna ielā piešķirts ielas statuss un ielas nosaukums –
Mazā Avotkalna iela.
Pamatojoties uz *** 2006.gada 15.septembra iesniegumu, ar kuru viņš lūdza noteikt platību garāžas
Mazā Avotkalna ielā Nr.63 uzturēšanai, ar Valkas pilsētas domes 2006.gada 19.septembra sēdes lēmumu
(protokols nr.13, 58.§) minētajai garāžai tika piešķirta adrese: Mazā Avotkalna iela 63, Valka un noteikta
platība tās uzturēšanai.
Pamatojoties uz iepriekš minēto Pirkuma līgumu, *** kā garāžas Valkā, Mazā Avotkalna iela 63, tiesiskais
valdītājs ir reģistrēts Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmā. Uz šī lēmuma pieņemšanas dienu
minētā garāža nav reģistrēta Zemesgrāmatā kā pastāvīgs īpašuma tiesību objekts.
Civillikuma 994.pants nosaka, ka „Par nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu
ierakstīts zemesgrāmatās. Līdz ierakstīšanai zemesgrāmatās nekustama īpašuma ieguvējam pret trešajām
personām nav nekādu tiesību: viņš nevar izlietot nevienu no priekšrocībām, kas saistītas ar īpašumu”.
Bez tam, ne Latvijas Republikas speciālajos normatīvajos aktos, ne Civillikumā nav minēta darījuma forma
“atteikšanās no nekustamā īpašuma”. Jebkuras mantas īpašnieka maiņa var notikt tikai tiesiska darījuma ceļā,
piemēram, pārdodot, uzdāvinot vai mainot to pret citu nekustamu vai kustamu mantu.
Līdz īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā un jebkāda darījuma līguma noslēgšanai *** paliks reģistrēts
valsts kadastra reģistra informācijas sistēmā un nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā kā
minētās garāžas tiesiskais valdītājs ar pienākumu maksāt nekustamā īpašuma nodokli.
Ņemot vērā augstākminēto un izvērtējot to, ka pašvaldībai nav nepieciešama garāža, kas atrodas Valkā,
Mazā Avotkalna ielā, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2016.gada
11.februāra sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.1, 4.§) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis,
K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Sjademe, A.Gailis),
PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Atteikties pieņemt no *** viņam piederošo garāžu Valkā, Mazā Avotkalna ielā 63, jo tā nav nepieciešama
pašvaldības funkciju realizēšanai.
2. Ieteikt *** veikt viņam piederošās garāžas īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, un pēc tam
izvērtēt jautājumu par minētā īpašuma pārdošanu vai dāvināšanu citai personai.
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.
19.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
___________________________________________________________________________
(V.Rogainis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2016. gada 17.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2 ) ,vadoties no Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta, likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta,14., 15.panta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa,
M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Sjademe, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
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N O L E M J:
1. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 1 - istabas
dzīvokli "Māja 22" - 17, Sēļi, Valkas pagastā, kopējā platība 37,6 m 2 , dzīvokļa labiekārtotības pakāpe labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Valkas pagasta pārvaldi.
2. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2 - istabu
dzīvokli "Māja 20" - 13, Sēļi, Valkas pagastā, kopējā platība 41,7 m 2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –
labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Valkas pagasta pārvaldi.
3. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 1 - istabas
dzīvokli Tālavas ielā 6-3/1, Valkā, kopējā platība 55,7 m 2, 1.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –
nelabiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “Valkas Namsaimnieks” (Rīgas ielā 22,Valkā).
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 Administratīvajā
rajona tiesā (Valmieras tiesu namā ,Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV- 4201).
20.§
Par projekta „Sociālās uzņēmējdarbības inkubatoru tīkls – inovatīva atbalsta instrumenta izveide
pašvaldībās” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
___________________________________________________________________________
(J.Putniņa)
Valkas novada dome sadarbībā ar biedrību “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) izstrādā
projektu “Sociālās uzņēmējdarbības inkubatoru tīkls – inovatīva atbalsta instrumenta izveide pašvaldībās”
iesniegšanai Eiropas Komisijas (EK) iniciatīvai Pilsētu inovatīvās darbības (Urban Innovative Actions) līdz
2016.gada 31.martam. Iniciatīvas galvenais mērķis ir nodrošināt pilsētas pašvaldības iestādēm visā Eiropā
telpu un resursus, lai tās identificētu un pārbaudītu jaunus risinājumus, kas ir paredzēti ar pilsētu ilgtspējīgu
attīstību saistītu jautājumu risināšanai un ir svarīgi Eiropas Savienības līmenī.
Projekta “Sociālās uzņēmējdarbības inkubatoru tīkls – inovatīva atbalsta instrumenta izveide pašvaldībās”
partneri ir 6-9 RACA pašvaldības, sadarbības iestādes – Rīgas Tehniskā universitāte, LR Labklājības
ministrija, LR Vides Aizsardzības un Reģionālās Attīstības ministrija un nevalstiskās organizācijas. Kopējais
projekta budžets EUR 6 250 000, no kuriem 80 % jeb EUR 5 000 000 ir ERAF finansējums un 20% jeb EUR
1 250 000 projekta partneru līdzfinansējums. Projekta īstenošanas laiks 3 gadi. Projekta vadošais partneris ir
Valkas novada dome. Projekta plānotās aktivitātes Valkas novadā: sociālās uzņēmējdarbības inkubatora
izveidošana Valkas pilsētā Domes bulvārī 3, t.sk., sociālai uzņēmējdarbībai pielāgotu ražošanas telpu
ierīkošana un aprīkojuma iegāde Domes bulvārī 3 (1.stāvā), konteinera tipa darbnīcas – noliktavas izbūve un
pielāgotu dzīvojamo telpu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ierīkošana Domes bulvārī 3 (2. un 3. stāvā).
Valkas novada domes kopējās plānotās attiecināmās izmaksas projektā EUR 1 100 000 no kurām 80% jeb
EUR 880 000 ir ERAF finansējums, un 20% jeb EUR 220 000 Valkas novada domes līdzfinansējums.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7. un 10.
punktiem, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova,
V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Sjademe, A.Gailis), PRET - nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Atbalstīt Valkas novada domes dalību projektā “Sociālās uzņēmējdarbības inkubatoru tīkls – inovatīva
atbalsta instrumenta izveide pašvaldībās”, kas paredzēts iesniegšanai Eiropas Komisijas (EK) iniciatīvai
Pilsētu inovatīvās darbības (Urban Innovative Actions) līdz 2016.gada 31.martam.
2. Valkas novada domes kopējās plānotās attiecināmās izmaksas projektā EUR 1 100 000 (viens miljons
simts tūkstoši euro) no kurām 80% jeb EUR 880 000 (astoņi simti astoņdesmit tūkstoši euro) ir ERAF
finansējums.
3. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 20% jeb 220 000 EUR (divi
simti divdesmit tūkstoši euro) apmērā no kopējām Valkas novada domes attiecināmām izmaksām
projektā.
4. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļa.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
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21.§
Par Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla monitoringa veidlapu
___________________________________________________________________________
(E.Balode)
Valkas novada pašvaldība ir iestājusies Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā (turpmāk – NVPT),
apņemoties atbalstīt NVPT kritēriju ieviešanu Valkas novadā, īstenojot veselību veicinošas aktivitātes.
Lai informētu NVPT koordinācijas komisiju par pašvaldības paveikto, NVPT dalībniekiem ik gadu ir
jāizpilda monitoringa veidlapa, kurā atspoguļota informācija par paveikto NVPT aktivitāšu un kritēriju
ieviešanā iepriekšējā gadā. Monitoringa veidlapa pievienota pielikumā.
Monitoringa veidlapa pašvaldībā ir jāsaskaņo ar pašvaldības starpsektoru (starpnozaru) vadības komisiju,
kas Valkas novada gadījumā ir Sociālo lietu komiteja un Izglītības, kultūras un sporta komiteja.
Ņemot vērā, ka monitoringa veidlapa ir jāiesniedz līdz šā gada 1.martam un abas augstāk minētās
komitejas šī viena jautājuma skatīšanai sasaukt nav lietderīgi, šī jautājuma skatīšana tiek virzīta Valkas
novada domes sēdē, kurā piedalās minēto komiteju locekļi. Līdz ar to ar aizpildīto monitoringa veidlapu ir
iespējams iepazīties visiem Valkas novada deputātiem.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punktu,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis,
M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Sjademe, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS –
nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Pieņemt zināšanai aizpildīto Monitoringa veidlapu (pielikumā).
2. Pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju parakstīt lēmuma 1.punktā minēto monitoringa veidlapu.
3. Sabiedrības veselības organizatorei līdz šā gada 1.martam nosūtīt aizpildīto Monitoringa veidlapu NVPT
koordinācijas komisijai.

Monitoringa veidlapa
Monitoringa veidlapas mērķis ir veikt ikgadēju pastāvošās veselības veicināšanas sistēmas un darba
organizācijas novērtēšanu pašvaldībās, balsoties uz Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla kritērijiem, kas
jāizpilda katrai pašvaldībai, ja tā vēlas iestāties un saņemt Veselīgas pašvaldības statusu. Katru gadu
Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisija apkopos pašvaldību sniegto informāciju no
monitoringa veidlapām un sagatavos gala ziņojumu, apkopojot labās prakses piemērus. Ziņojums tiks
prezentēts ikgadējā Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla sanāksmē un publicēts arī Slimību profilakses un
kontroles centra un Veselības ministrijas mājas lapā.
Monitoringa veidlapā pašvaldībām jāsniedz informācijas par progresu un izmaiņām pašvaldībā
pārskata periodā (12 mēnešu periodu)1. Monitoringa veidlapu aizpilda pašvaldības darbinieks (tīkla
koordinators), kurš ir atbildīgs par Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla kritēriju ieviešanas koordināciju
pašvaldībā.
Lūdzam aizpildīto monitoringa veidlapu par pārskata periodu un nosūtīt Nacionālā veselīgo
pašvaldību tīkla koordinācijas komisijai uz e-pastu: veseligapasvaldiba@spkc.gov.lv ne vēlāk kā līdz
1.martam.
Lūdzu, atzīmējiet atbilstošos atbilžu variantus un papildiet ar nepieciešamo informāciju.

1

Pārskata periods - iepriekšējais kalendārais gads no 1.janvāra līdz 31.decembrim.
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Pamatinformācija par pašvaldību
Pašvaldības nosaukums

Valkas novads

Pašvaldības pārstāvja vārds,
Edīte Balode
uzvārds, kas aizpilda veidlapu
Ieņemamais amats

Sabiedrības veselības organizators

Adrese

Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV- 4701

Tālrunis

64722238

Fakss

64707493

E- pasts

novads@valka.lv

Pašvaldības mājas lapas adrese

www.valka.lv

I Politiskais atbalsts un sadarbība
1.1.Nozīmīgas politiskās un organizatoriskās izmaiņas (lokālā līmenī) pārskata periodā
1.1.1. Vai pārskata periodā pašvaldībā ir bijušas vietējas politiskas izmaiņas (domes vēlēšanas, jauns
domes priekšsēdētājs u.c.)?
1.Jā
2.Nē X
Ja atbilde ir „Jā”, kādu ietekmi tās ir atstājušas uz Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla kustības
ieviešanu pašvaldībā? (Ne vairāk kā 100 vārdi)
1.1.2 Vai pārskata periodā ir bijušas arī nacionālas politiskas izmaiņas (Saeimas vēlēšanas, jauna
Saeima, jauni ministri u.c.)?
1.Jā
2.Nē X
Ja atbilde ir „Jā”, kādu ietekmi tās ir atstājušas uz Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla kustības
ieviešanu pašvaldībā? (Ne vairāk kā 100 vārdi)
1.1.3. Vai pārskata periodā pašvaldībā ir bijušas organizatoriskas izmaiņas (pašvaldības reorganizācija,
reformas veselības vai sabiedrības veselības sektorā)?
1.Jā
2.Nē X
Ja atbilde ir „Jā”, kādu ietekmi tās ir atstājušas uz Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla kustības
ieviešanu pašvaldībā? (Ne vairāk kā 100 vārdi)
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1.2. Pašvaldības domes deputātu atbalsts Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla kustības ieviešanai
pašvaldībā
1.2.1. Kā Jūs raksturotu pašvaldības domes deputātu atbalstu Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla
kustības ieviešanai pašvaldībā?
 Ieinteresēts, aktīvs un stabils
1. Stabils, bet vairāk formāls
2. Nestabils, neskaidrs
3. Nav atbalsta
1.2.2. Kāds ir biežāk saņemtais atbalsts no pašvaldības domes deputātiem?
3. Pašvaldības domes lēmumi, citi dokumenti
▫ Paziņojumi
4. Dalība dažādos veselības veicināšanas pasākumos (uzstāšanās ar uzrunām, interešu aizstāvība un
pārstāvniecība)
5. Dalība pasākumu organizēšanā
▫ Papildus resursu piešķiršana dažādu aktivitāšu īstenošanai un sponsoru piesaistīšana
▫ Cits variants______________________________________________________________

1.3.Veiksmes faktori un šķēršļi Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla kritēriju īstenošanā
1.3.1. Lūdzu nosauciet trīs galvenos veiksmes faktorus, kas palīdzēja īstenot un ieviest Nacionālā
veselīgo pašvaldību tīkla kritērijus:
1. Pašvaldības un pašvaldības iestāžu atbalsts;
2. Sadarbība ar NVO, sporta klubiem u.c.;
3. Informatīvais atbalsts.
1.3.2.Lūdzu nosauciet trīs galvenās barjeras, kas kavēja īstenot un ieviest Nacionālā veselīgo
pašvaldību tīkla kritērijus:
1. Finansējuma trūkums;
2. Darbinieku noslogotība;
3. Kritēriju ieviešana un īstenošana ir laikietilpīgs process.
Lūdzu aprakstiet, kā plānojat pārvarēt iepriekšminētās barjeras? (Ne vairāk kā 100 vārdi)
Rakstīt projektus Eiropas struktūrfondu finansējuma saņemšanai, Grantu programmām u.c.
Īstenot pasākumus, kam nav nepieciešami liela resursu piesaiste. Pasākumu īstenošanā
izmantot esošos darbiniekus un viņu kompetences, sadarboties ar NVO. Meklēt jaunus
sadarbības partnerus. Izmantot bezmaksas piedāvājumus, akcijas. Izmantot SPKC atbalstu un
piedāvātos pasākumus.

1.4. Dalība Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla ikgadējās sanāksmēs
1.4.1. Vai pašvaldības pārstāvji apmeklēja Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla ikgadējo
sanāksmi?
1.Jā X

2.Nē

Ja pašvaldības pārstāvji neapmeklēja Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla ikgadējo
sanāksmi, kādi bija galvenie iemesli?(Ne vairāk kā 100 vārdi)
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II Pieejamie cilvēkresursi
2.1.Cilvēkresursi, kas darbojas Nacionālās veselīgo pašvaldību tīkla kustības ieviešanā pašvaldībā
2.1.1. Cik daudz domes darbinieku ir iesaistīti Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla kustības
aktivitāšu ieviešanā un kritēriju īstenošanā pašvaldībā? Miniet visus pilnas slodzes, pusslodzes
darbiniekus, kā arī brīvprātīgos un viņu darba pienākumus. (Ne vairāk kā 200 vārdu)
1) Sabiedrības veselības organizators – 0,5 slodzes (organizatoriskais darbs NVPT kustības
aktivitāšu ieviešanai un kritēriju īstenošanai);
2) 6 sporta organizatori - 5 darbinieki pa 0,5 slodzei pagastos, 1 darbinieks - uz 1slodzi Valkā
(sporta dzīves organizēšana Valkas novadā);
3)2 medmāsas skolās (Valkas ģimnāzijā un Valkas pamatskolā) un 2 medmāsas pirmsskolas
izglītības iestādēs Valkā (PII „Pumpuriņš”, PII „Pasaciņa”) - katra uz 1 slodzi (preventīvais
darbs veselīga uztura veicināšanā, fizisko aktivitāšu veicināšanā, skolās - atkarību izraisošo vielu
profilaksē);
4)Valkas novada pašvaldības policijas darbinieki (priekšniece un 2 inspektori) – kopā 2,7 slodzes
(darbs atkarību izraisošo vielu profilaksē, darbs ar vides piesārņotājiem ar atkritumiem).
5) 24 dabas zinību un 27 sociālo zinību skolotāji – 6 skolās kopā 7,25 pedagoģiskās slodzes
(mācību vielas apguvē ir integrētas tēmas par veselīgu uzturu, atkarību izraisošo vielu kaitīgumu,
drošību utt.);
6) Brīvprātīgie jaunieši, kas tiek piesaistīti konkrētu pasākumu nodrošināšanā.
2.1.2. Pašvaldībā (vai sadarbībā ar citām pašvaldībām) tiek organizētas regulāras ikgadējas
apmācības, semināri vai lekcijas pašvaldību iestādēs strādājošiem (policistiem, sporta darba
organizatoriem, skolotājiem, skolu māsām, skolu psihologiem, sociāliem darbiniekiem, skolu
metodiķiem) un veselības aprūpēs iestādēs strādājošiem (māsām, ārstiem) par sabiedrības
veselības un veselības veicināšanas jautājumiem?
1.Jā
2.Nē, jo katrs no pašvaldības darbiniekiem apmeklē valstiska vai reģionāla mēroga
kursus, seminārus un lekcijas atbilstoši savai darba specifikai.
Ja atbilde ir „Jā”, lūdzu nosauciet 3 lielākās apmācības, seminārus vai lekcijas, kuras organizētas
pārskata periodā iepriekšminētajiem darbiniekiem, norādot mērķa grupas un dalībnieku skaitu.
(Ne vairāk kā 200 vārdi)
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2.2. Starpsektoru (starpnozaru) komisijas (vai citas komisijas, kas atbildīga par Nacionālā veselīgo
pašvaldību tīkla noteikto kritēriju ieviešanu pašvaldībā) darbība (turpmāk Komisija)
2.2.1. Komisijas sastāvs. Lūdzu norādīt Komisijā darbojošos locekļus, minot pārstāvētās
pašvaldību institūcijas.
Komisijas locekļi
Pārstāvētā pašvaldību institūcija, amats
Sociālo lietu komiteja:
Viesturs Zariņš – komitejas priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis
Valdis Rogainis
Andis Sula
Vita Bērziņa
Sandra Pilskalne
Aivars Gailis

Novada domes pr-tāja vietnieks juridiskajos
un sociālā darba jautājumos
Novada domes priekšsēdētājs
Deputāts
Deputāts
Deputāte
Deputāte
Deputāts

Izglītības, kultūras un sporta komiteja:

Deputāte
Unda Ozoliņa – komitejas priekšsēdētāja
Novada domes priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis
Deputāte
Ligita Ziemiņa
Deputāte
Vita Bērziņa
Deputāts
Valdis Šaicāns
Deputāte
Maruta Stabulniece
Deputāte
Sandra Pilskalne
Savas kompetences ietvaros attiecīgu jautājumu skatīšanā komitejas darbā kā ziņotāji vai
uzaicinātie piedalās pārstāvji no Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes nodaļas, Sabiedrības veselības organizators un Sociālā dienesta darbinieki.

2.2.2. Cik bieži pārskata periodā ir notikušas Komisijas sanāksmes?
 Sanāksmes nav notikušas
 1-4 reizes
 5-8 reizes X
 Vairāk kā 8 reizes
2.2.3. Lūdzu norādīt, kāda veida jautājumi saistībā ar sabiedrības veselību, veselības veicināšanu tika
izskatīti Komisijā pārskata periodā (Ne vairāk kā 150 vārdi)
2015.gada 2.pusgadā Sociālo lietu komisijā skatīts jautājums par finansiāla atbalsta
piešķiršanu biedrībai “Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” radošās dienas realizācijai,
savukārt Izglītības, kultūras un sporta komitejā skatīti vairāki jautājumi par finansiāla atbalsta
piešķiršanu dalībai Pasaules čempionātos, treniņnometnēs, kā arī jautājums par dalības
maksas lielumu vietējās sporta spēlēs, lai tajās varētu piedalīties ikviens.
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III. Integrēta sabiedrības veselības politikas plānošana un veidošana pašvaldībā3.1. Pašvaldības
politikas plānošanas dokumenti
3.1.1. Vai pašvaldības politikas plānošanas dokumentos (piem. attīstības stratēģijā, citos nozaru
dokumentos) ir definēta veselības un sabiedrības veselības nozīme?
1.Jā X
2.Nē
Ja atbilde ir ”Jā”, lūdzu norādīt plānošanas dokumenta nosaukumus, apstiprināšanas datumus,
laika periodu, kuram izstrādāti dokumenti. Ja plānošanas dokumenti ir publicēti un pieejami
pašvaldības mājas lapā, lūgums norādīt saiti. (Ne vairāk kā 200 vārdi)
Valkas novada attīstības programma 2015.-2021.gadam, kas apstiprināta ar Valkas novada
domes 2015.gada 30.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 1 §)
http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/dokumenti/pasvaldibas-planosanas-dokumenti
3.1.2. Vai pašvaldībai ir izstrādāts atsevišķs plāns, programma, kurā ir noteiktas aktivitātes un
pasākumi iedzīvotāju veselības saglabāšanai un uzlabošanai dažādās jomās?
1. Jā
2.Nē, jo aktivitātes un pasākumi noteikti Valkas novada attīstības programmā
2015.-2021.gadam.
Ja atbilde ir „Jā”, lūdzu norādīt plāna/programmas nosaukumu, apstiprināšanas datumu un laika
periodu, kuram izstrādāts plāns. Norādīt, kāds ir plāna statuss – izstrādāts plāna projekts, nodots
apspriešanā, apstiprināts vai notiek plāna īstenošana.(Ne vairāk kā 200 vārdi)
3.1.3. Vai pašvaldības plānā/programmā ir iekļauti pasākumi dažādām sabiedrības veselības
mērķa grupām vismaz trīs „Vadlīnijās pašvaldībām veselības veicināšanā” minētajās sabiedrības
veselības jomās?
1. Jā X
2.Nē
Ja atbilde ir „Jā”, lūdzu norādīt galvenās mērķa grupas un sabiedrības veselības jomas, kurās
plānoti pasākumi pašvaldības izstrādātajā plānā/programmā. (Ne vairāk kā 250 vārdi)
Valkas novada attīstības programma 2015.-2021.gadam ir vērsta uz visu iedzīvotāju interešu
ievērošanu un labklājības celšanu. Attiecībā uz sabiedrības veselību īpaši pieminami šādi rīcības
virzieni un uzdevumi:
 Iedzīvotājiem pieejama kvalitatīva visu līmeņu izglītība mūža garumā. Kvalitatīvas un
iekļaujošas personības attīstība, kas ir pamats iedzīvotāju labklājībai un ilgtspējīgai
novada izaugsmei. Viens no uzdevumiem: Nodrošināt jaunākām pasaules tendencēm
atbilstošu, uz zināšanu sabiedrībā pieprasītām kompetencēm orientētu radošumu un
veselīgu dzīves veida veicinošu izglītību.
 Sporta infrastruktūras un resursu attīstība. Viens no uzdevumiem: Nodrošināt, lai ikviens
novada iedzīvotājs var nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm vai sporta veidiem.
 Sekmēt jauniešu dzīves kvalitāti, radot vidi viņu izaugsmei, līdzdalībai, kā arī drošai un
lietderīgai brīvā laika pavadīšanai. Pilnveidot darba ar jaunatni infrastruktūru un
iesaistīto personu kompetenci, veicinot jauniešiem pieejamo pakalpojumu kvalitāti. Viens
no uzdevumiem: Īstenot jauniešu atkarību profilakses, reproduktīvās veselības un
veselīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumus.
 Attīstīta un visiem novada iedzīvotājiem pieejama veselības aprūpe. Viens no
uzdevumiem: Veicināt daudzveidīgu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību;
 Attīstīti sociālie pakalpojumi. Divi no uzdevumiem: Izveidot jaunus alternatīvo sociālo
pakalpojumu un rehabilitācijas centrus. Nodrošināt aprūpes institūcijās dzīvojošo klientu
vajadzībām atbilstošu aprūpi un funkcijas stabilizējošus pakalpojumus, tai skaitā,
palielinot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.
 Saglabāts un aizsargāts dabas kapitāls, kura vairāku resursu izmantošana nepārsniedz to
atjaunošanās spējas. Viens no uzdevumiem: Izglītot iedzīvotājus par dabas kapitāla
atjaunojamību / neatjaunojamību, piesārņojumu un tā sekām.
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3.2.Veselība visās politikās” principa ieviešana pašvaldības politikās
3.2.1. Pašvaldība, veicot pilsētvides plānošanas vai teritorijas plānošanas darbus, zemes
izmantošanas, teritorijas labiekārtošanas, apbūvēšanas darbus, izvērtē vai un kā plānotās darbības
ietekmē vietējo iedzīvotāju veselību, drošību un dzīves apstākļus?
1. Jā X
2.Nē
3.2.1. Pašvaldība, veicot pilsētvides plānošanas vai teritorijas plānošanas darbus, zemes
izmantošanas, teritorijas labiekārtošanas, apbūvēšanas darbus pieaicina vai lūdz atzinumus no
dažādu jomu ekspertiem, lai labāk izvērtētu plānoto darbību ietekmi uz sabiedrības veselību,
iedzīvotāju veselību un drošību?
1. Jā X
2.Nē
Ja atbilde ir „Jā” lūdzu nosaukt vismaz divus projektus pilsētvides plānošanas un labiekārtošanas
jomā, kuru plānošanas laikā notikusi konsultācija dažādu jomu ekspertiem. (Ne vairāk kā 150
vārdi)
1) Ūdensapgādes tīkla posma izbūve Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētajā
projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta”;
2) Projekts „Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju iesaistīšana pagalma labiekārtošanā Valkā”,
kurā labiekārtots Tālavas ielas 3, Raiņa ielas 12A un Rīgas ielas 16 māju pagalms Valsts
budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas „Vides aizsardzības
projekti” “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātes „Vietējās vides iniciatīvas” ietvaros;
3) Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta
skolas sporta zālē”.
3.2.3. Pašvaldībā pastāv noteikta sistēma un tiek organizētas publiskās apspriešanas dažādos ar
sabiedrības veselību un iedzīvotāju veselību saistītos jautājumos (pilsētas apbūve, plānošana un
labiekārtošana, pasākumi, aktivitātes sabiedrības veselības jomā, veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamība, sanitārie pasākumi utt.)?
1. Jā X
2.Nē
Ja atbilde ir „Jā” lūdzu nosaukt pārskata periodā notikušās pēdējās 3 publiskās apspriešanas par
sabiedrības veselību, pilsētvides plānošanu un labiekārtošanu.(Ne vairāk kā 150 vārdi)
2015.gadā Valkas novadā notikušas šādas publiskās apspriešanas:
1) „Valkas novada attīstības programmas 2015. – 2021.gadam” publiskā apspriešana;
2) Biedrības «Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA» vietējās attīstības stratēģijas 2014. –
2020.gada plānošanas periodam projekta sabiedriskā apspriešana;
3) Publiska uzņēmēju diskusija par Valkas novada pašvaldības grantsceļu bez cietā seguma
pārbūvi;
4) Informatīvs seminārs par projektu “Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju iesaistīšana
pagalma labiekārtošanā Valkā”.
3.3.Pašvaldības sabiedrības veselības situācijas analīze
3.3.1 Vai pašvaldība ir veikusi sabiedrības veselības un veselības aprūpes rādītāju analīzi un
situācijas aprakstu savā pašvaldībā?
1.Jā
2.Nē X
Ja atbilde „Jā”, lūdzu norādīt materiāla nosaukumu, laika periodu par kuru veikta analīze. Ja
materiāls ir publicēts internetā, lūdzu, norādiet saiti.(Ne vairāk kā 100 vārdi)
Ja atbilde ir „Nē”, lūdzu norādiet, kādi ir galvenie iemesli, kāpēc šāda analīze netiek veikta.
Lūdzu norādiet vai un kad plānojat šādu analīzi veikt. (Ne vairāk 200 vārdi)
Analīze nav tikusi veikta ierobežotu resursu dēļ. Šobrīd prioritāte ir primārās un
sekundārās veselības nodrošināšana novadā, lai veicinātu kvalitatīvu un daudzveidīgu
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.
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IV Pašvaldības aktivitātes veselības veicināšanas un sabiedrības veselības jomā
4.1.Drošas un atbalstošas sociālās vides veidošana pašvaldībā
4.1.1. Kāda veida aktivitātes pašvaldība ir veikusi, lai veidotu drošu un atbalstošu sociālo vidi.
Lūdzu sniegt informāciju par pasākumiem, kas veikti bērnu, vecu cilvēku dzīves apstākļu
uzlabošanai, sociālo un veselības pakalpojumu pieejamības uzlabošanai, migrantu un sociāli
atstumto grupu integrācijai, iekļaušanai, zināšanu līmeņa paaugstināšana par veselības un
sociāliem jautājumiem pārskata periodā. Lūdzu norādiet jomas, pasākumus, kādi veikti.(Ne
vairāk kā 350 vārdi)
2015.gadā Valkas novadā notikuši vairāki pasākumi, kā arī veikti vairāki uzlabojumi.
Svarīgākie no tiem ir:
1) Atjaunota Bērnu- jaunatnes sporta zāle (Telpas tagad pielāgotas arī cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām). Sporta skolā iegādāts jauns inventārs;
2) Pagastos turpinājušies apkārtnes sakopšanas un labiekārtošanas darbi, atklāti jauni
objekti - Zvārtavas pagastā atklāts Cirgaļu skatu tornis, pār Veckārķu slūžām uzbūvēts
jauns gājēju tilts, pie Kārķu evanģēliski lutersikās baznīcas izveidota “Ticības, cerības
un mīlestības” lapene;
3) Novadā labiekārtoti pagalmi, atklāti jauni rotaļu laukumi, atjaunoti gājēju celiņi Kārķos pie daudzdzīvokļu mājas atklāts jauns rotaļlaukums, Valkā labiekārots Tālavas
ielas 3, Raiņa ielas 12 A un Rīgas ielas 16 māju pagalms;
4) Novada bibliotēkās, īstenojot projektu “Gudra brīvā laika pavadīšana: Prāta spēju un
radošumu veicinošas galda spēles Valkas novada publiskajās bibliotēkās” iegādātas 31
nosaukums galda spēles;
5) Valkas pamatskola iesaistījusies Ekoskolu programmā, kā arī ieguvusi kvalitātes zīmi
«Draudzīgs velosipēdistam», kuras mērķis ir veicināt drošu velonovietņu, velosipēdu
glabāšanas vietu un citu velosipēdistiem draudzīgu risinājumu ieviešanu.
6) Novadā notikusi SIA “ ZAAO” organizētā akcija „Sper EKOsoli!”, kuras laikā EKO
laukumos bija iespējams bez maksas nodot neizjauktu nolietoto dažāda izmēra
elektrotehniku;
7) Novadā notikuši vairāki tirdziņi, kuros īpaša vērtība piešķirta vietējai un vietējai eko
produkcijai;
8) Novadā pastāvīgi tiek organizēti dažāda veida sporta, kultūras un izglītojoši pasākumi
lai ikvienam novada iedzīvotājam būtu iespējams pavadīt savu brīvo laiku atbilstoši
savām interesēm un iespējām;
9) Grūtībās nonākušajiem tiek sniegts dažāds sociālais atbalsts – brīvpusdienas bērniem,
dažāda veida pabalsti, pārtikas pakas, utt.;
10) Novadā aktīvi darbojas NVO, kas piedāvā dažādas aktivitātes novada iedzīvotājiem, t.sk.
invalīdiem, senioriem, bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm – radošās darbnīcas,
informatīvas lekcijas, sporta nodarbības utml.
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4.2.Veselīga dzīvesveida popularizēšana pašvaldībā
4.1.2. Kāda veida aktivitātes pašvaldība ir veikusi, lai popularizētu veselīgu dzīvesveidu. Lūdzu sniegt
informāciju par pasākumiem, kas veikti fizisko aktivitāšu veicināšanas jomā, veselīga uztura
veicināšanas jomā, atkarību vielu lietošanas profilakses jomā, traumatisma un vardarbības
mazināšanas jomā un citās jomās pārskata periodā. Lūdzu precizējiet aktivitātes, minot katrā jomā
vismaz 3 pasākumus kādi tika veikti. Ja kādā jomā netika veikti pasākumi, lūdzu, norādiet 3 galvenos
iemeslus, kāpēc pasākumi netika veikti.(Ne vairāk kā 350 vārdi)

 Fizisko aktivitāšu veicināšana:

 Tautas skrējiens „Optimists”, kurā piedalās visi skriet vai nūjot gribētāji
 Valkas četrcīņa (slēpošana, velobraukšana, skriešana);
 Masu pasākumi – Atvadas vasarai ar sportiskām aktivitātēm, skrējiens apkārt Zāģezeram,
Eiropas sporta nedēļas atzīmēšana novadā, skrējiens “Neiespējamā misija” u.c.
 Sporta klubu sacensības – turnīri;
 Nūjošana, petanks, Zumbas nodarbības;
 Jauniešu birojā – tematiski pasākumi, pārgājieni.

2) Veselīga uztura veicināšana:
 Visas skolas un pirmskolas izglītības iestādes piedalās programmā “Skolas piens” un
“Skolas auglis”;
 Tiek nodrošināts, informatīvs atbalsts skolu un bērnudārzu māsām, skolotājiem par tēmu
“Veselīgs uzturs”;
 Lekcija Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejā „Cik maksā veselīgs dzīvesveids?”
3) Atkarību vielu lietošanas profilakse:
 SPKC akcija „brīvs” par smēķēšanu Valkas ģimnāzijā un Valkas pamatskolā;
 Diskusiju vakars vecākiem Valkā „Pusaudzis un alkohols – kā runāt, atbalstīt,
palīdzēt?”
 Pašvaldības policijas pastāvīgs darbs, kontrolējot alkohola un cigarešu tirdzniecību
nepilngadīgām personām. Personu sodīšana, kas atrodas publiskās vietās ar atvērtu
alkohola pudeli rokās.
 Sociālajā dienestā organizēta tikšanās ar Anonīmo alkoholiķu biedrību.
4) Traumatisma un vardarbības mazināšana:
 Drošības diena pirmklasniekiem Valkā sadarbībā ar Valsts policijas pārstāvi;
 Drošības nedēļa Vijciema pamatskolā sadarbībā ar Valsts policiju, ugunsdzēsējiem,
feldšeri, datortīkla administratoru;
 Citās novada skolās tēmas tiek pārrunātas klases stundās, sociālo zinību stundās.
5) Veselības speciālistu pieejamība - Valkā viesojas Bērnu veselības autobuss ar Bērnu
klīniskās universitātes speciālistiem.
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4.3. Veselīgas apkārtējās vides veidošana pašvaldībā
4.3.1. Kāda veida aktivitātes pašvaldība ir veikusi, lai veidotu veselīgu apkārtējo vidi. Lūdzu
sniegt informāciju par pasākumiem, kas veikti veselības integrēšanai pilsētplānošanas procesos,
trokšņa un piesārņojuma samazināšanai, veselīgu transporta veidu attīstīšanai, infrastruktūras un
apkārtnes labiekārtošanai, mājokļu, komunālo pakalpojumu un sanitāro pakalpojumu uzlabošanā
pārskata periodā. Lūdzu norādiet jomas un veiktos pasākumus.(Ne vairāk kā 350 vārdi)
 Novadā darbojas un tiek uzturēti:
 bērnu sporta laukums;
 skeitparks;
 pludmales volejbola laukumi,
 slidotavas,
 hokeja laukumi- slidotavas,
 skriešanas seriāla “Optimists” trase,
 slēpošanas trase u.c.
 Novadā notiek darbs pie ūdensapgādes tīkla sakārtošanas – notiek jaunu trašu izbūve,
veco atjaunošana, jaunu pieslēgumu veidošana;
 Novadā notiek talkas apkārtējās vides sakārtošanai, pašvaldības policijas darbinieki
pastāvīgi strādā ar vides piesārņotājiem.
 Iespēju robežās tiek atjaunots ielu/ ceļu segums, gājēju celiņi.
4.4. SPKC organizēto veselības veicināšanas aktivitāšu norise pašvaldībā
4.1. Lūdzu norādiet, kādas SPKC organizētas aktivitātes ir notikušas Jūsu pašvaldībā (t.sk.
pašvaldības izglītības iestādēs) pārskata periodā. (Ne vairāk kā 200 vārdi)
1) Pretsmēķēšanas kampaņa „Brīvs” Valkas ģimnāzijā;
2) Pretsmēķēšanas kampaņa „Brīvs” Valkas pamatskolā;
3) Diskusiju vakars vecākiem „Pusaudzis un alkohols – kā runāt, atbalstīt, palīdzēt?” Valkā.
4) Valkas ģimnāzijas 8.klases dalība plakātu konkursā „Uzmanību - bērns! Nesmēķē tuvāk
par 10 metriem!" (kampaņas pret pasīvo smēķēšanu „Izvairies no smēķētāja!” ietvaros)
V Sadarbība un komunikācija pašvaldībā
5.1.Informācijas pieejamība par sabiedrības veselību un veselības veicināšanu
5.1.1.Pašvaldības mājas lapā, citos pašvaldību portālos un drukātos medijos ir pieejama informācija
par veselības veicināšanas pasākumiem, kā arī jautājumiem par sabiedrības veselību un veselības
aprūpi?
1. Jā X
2.Nē
Ja atbilde ir „Jā”, lūdzu norādīt elektronisko un drukāto mediju nosaukumus.(Ne vairāk kā 150
vārdi)
Valkas novada mājas lapa: www.valka.lv, Valkas novada avīze „Valkas novada vēstis”, reģionālā
avīze „Ziemeļlatvija”, kurā tiek sniegta informācija par atsevišķiem pasākumiem.
5.1.2. Pašvaldībā ir pieejami drukātie materiāli (bukleti, plakāti, skrejlapas utt.) par veselības
veicināšanas pasākumiem, kā arī jautājumiem par sabiedrības veselību un veselības aprūpi?
1. Jā X
2.Nē
Ja atbilde ir ”Jā”, lūdzu atzīmējiet, kurās vietās drukātie materiāli ir pieejami:
1.pašvaldības ēkā, X
2.sociālajā dienestā, X
3.sociālajā mājā, X
4.slimnīcā un citās veselības aprūpes iestādēs (veselības centros), X
7.aptiekās, X
8.kultūras namos, bibliotēkās, X
9. skolās, bērnudārzos, X
10.citās vietās: Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejā.
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5.2. Sadarbība ar vietējām nevalstiskām organizācijām un uzņēmumiem
5.2.1.Pašvaldība regulāri sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām veselību veicinošu pasākumu
organizēšanā, īstenošanā?
1. Jā X
2.Nē
Ja atbilde ir „Jā” lūdzu miniet vismaz 3 nevalstiskās organizācijas, ar kurām pašvaldība ir
sadarbojusies pārskata periodā veselību veicinošu pasākumu, projektu organizēšanā, īstenošanā,
norādot projekta/pasākuma nosaukumu.(Ne vairāk kā 200 vārdi)
1) Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komiteja:
 Iknedēļas praktiskās vingrošanas nodarbības senioriem fizioterapeita vadībā;
 Starptautiskās tolerances un iecietības veicināšanas dienas atzīmēšana ar
zīmējumu konkursu/ radošajām darbnīcām skolēniem;
 Lekcija „Cik maksā veselīgs dzīvesveids?”.
2) Organizācija “Ronald McDonald House Charities Latvija”:
Bērnu veselības autobusa vizīte Valkā. Bērniem bija pieejama bezmaksas Bērnu
klīniskās universitātes slimnīcas speciālistu - alergologa un neirologa bezmaksas
konsultācijas.
3) Anonīmo alkoholiķu biedrība - Tikšanās ar anonīmajiem alkoholiķiem.
Valkas novada dome ik gadu finansiāli atbalsta nevalstiskas organizācijas, lai tās varētu
organizēt pasākumus un sniegt atbalstu konkrētām iedzīvotāju grupām. Piemēram, Latvijas
Sarkanā Krusta Valkas komiteja, biedrība „Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzīgām”, Valkas
novada apvienība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām „Kastanis”, Latvijas invalīdu integrācijas
veicināšanas asociācija, Latvijas Diabētu asociācijas Valkas nodaļa, Latvijas nedzirdīgo
savienības Smiltenes reģionālā biedrība.
5.2.2.Pašvaldība regulāri sadarbojas ar vietējiem uzņēmējiem (sporta klubiem, vietējiem
ražotājiem u.c.) veselību veicinošu pasākumu organizēšanā, īstenošanā?
1. Jā X
2.Nē
Ja atbilde ir „Jā” lūdzu miniet vismaz 3 vietējos uzņēmumus, ar kuriem pašvaldība ir sadarbojusies
pēdējā gada laikā veselību veicinošu pasākumu, projektu organizēšanā, īstenošanā, norādot
projekta/pasākuma nosaukumu. (Ne vairāk kā 200 vārdi)
Novadā notiek aktīva sadarbība ar sporta klubiem sporta sacensību – turnīru organizēšanā.
Novadā darbojas basketbola klubs “Valka/Valga”, volejbola klubs “Valka”, futbola klubs
“Valka/Valmiera”, florbola klubs “Valka”, badmintona klubs “Lotos”, sporta biedrība
“Dārta”.
Monitoringa veidlapa saskaņota ar Komisiju
Komisijas vadītāja paraksts un datums
Monitoringa veidlapa saskaņota ar atbildīgo pašvaldības amatpersonu
Politiskās amatpersonas
paraksts un datums
Aizpildīto veidlapu lūdzu elektroniski sūtīt uz e-pastu: veseligapasvaldiba@spkc.gov.lv
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22.§
Par dalības līdzmaksājuma noteikšanu Valkas novada rīkotajos sporta pasākumos
___________________________________________________________________________
(R.Rastaks, V.Šaicāns)
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas speciālisti ir sagatavojuši novadā organizēto sporta
pasākumu dalībnieku līdzmaksājuma izcenojumu labojumus un papildinājumus 2016.gadam.
Līdzmaksājumi paredzēti tiem sporta pasākumiem, kuros tiks noteikti sportiskie rezultāti individuālajās un
komandu sacensībās. Tautas sporta, veselības un masu pasākumu sporta aktivitātēm nav paredzēti
līdzmaksājumi. Saņemtie finanšu līdzekļi tiks izmantoti pasākuma organizatorisko izdevumu segšanai.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7. un
10.punktiem un 21.panta 1.daļas 14.punkta g)apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne,
V.Šaicāns, A.Sjademe, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt līdzmaksājumus Valkas novada rīkotajos sporta pasākumos (pielikumā).
2. Par finanšu uzskaiti atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.martu.
Pielikums
Valkas novada domes
2016. gada 25.februāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.2, 22.§)
Valkas novada sporta sacensību dalības maksa
Valkas četrcīņa 2016
Kopā četri posmi, vērtējums individuāli pa vecumā grupām, bērniem līdz 7 gadu vecumam bez maksas
Skolēniem (7 - 19 gadi)
Pieaugušajiem
un pensionāriem
dalības maksa, EUR
dalības maksa, EUR
Viens posms ar iepriekšējo pieteikšanos
0,50
5,00
Viens posms ar pieteikšanos līdz 10
dienām pirms un sacensību dienā
Viens posms Valkas novadā
deklarētajiem pieaugušajiem

0,50

7,00

0,50

2,00

Sporta sacensības
Florbola turnīrs "Vasaras kauss"
Kopā četri posmi, piedalās komandas
Valkas novada atklātais čempionāts šautriņu mešanā,
badmintonā un novusā
Skolēniem, jauniešiem (7 - 19 gadi) un pensionāriem bez
maksas
Valkas novada Pludmales volejbola tūre
Kopā seši posmi, piedalās komandas
Valkas novada atklātais čempionāts vīriešiem
volejbolā
Piedalās komandas
Atvadas vasarai
Piedalās komandas
Valkas novada atklātais čempionāts florbolā
Valkas novada atklātais čempionāts vieglatlētikā
Valkas novadā deklarētajiem bez maksas
Valkas – Valgas kauss futbolā 2016
Piedalās uzaicinātās komandas, sadarbībā ar biedrību
“Atbalsts Valkai”
Dalības maksa komanda
Valkas novada domes priekšsēdētājs

Vienība
Viens posms
Individuāli

dalības maksa, EUR
3,00
1,00
badmintons 2,00

Viens posms

6,00

Komanda

30,00

Komanda

15,00

Komanda
Individuāli

30,00
2,00

Līdz 30. martam
dalības maksa, EUR
40,00

(personiskais paraksts)

Sākot ar 31. martu
dalības maksa,
EUR
60,00
V.A.Krauklis
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23.§
Par papildatvaļinājuma piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam
___________________________________________________________________________
(V.Zariņš, A.Sjademe, V.Šaicāns)
Novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to
nepiedalās.
Valkas novada dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa 2016.gada
22.februāra iesniegumu ar lūgumu piešķirt atlikušo daļu (4 dienas) neizmantotā papildatvaļinājuma no
29.03.2016.-01.04.2016.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmās daļas un Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra
nolikuma „Valkas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” (protokols Nr.14, 11.§)
2.2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis,
M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Sjademe, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS –
nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Piešķirt Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim papildatvaļinājumu 4 darba
dienas no 2016.gada 29.marta līdz 2016.gada 1.aprīlim (ieskaitot).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
24.§
Par izmaiņām Zemes komisijas sastāvā
___________________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Sakarā ar to, ka ir notikušas izmaiņas Valsts Zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Valkas
klientu apkalpošanas centra darbinieku sastāvā, nepieciešams veikt izmaiņas arī domes izveidotās Zemes
komisijas sastāvā.
Vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 61.panta 1.daļas, likuma „Par zemes komisijām” 1. un 2. 1pantiem,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis,
M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne, V.Šaicāns, A.Sjademe, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS –
nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Atbrīvot no Zemes komisijas locekļa amata Ilonu Opmani ar 2016.gada 25.februāri.
2. Ievēlēt par Zemes komisijas locekli Kristīni Salniņu, Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas
plānotāja.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
25.§
Par sastāva izmaiņām Komisijā tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu
pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi
___________________________________________________________________________
(V.Zariņš, V.Rogainis)
Valkas novada dome 2014.gada 27.novembrī ievēlēja Komisiju tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu
pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi 7 locekļu sastāvā (protokols Nr.16, 14.§). Kā viens no
komisijas locekļiem tika ievēlēta Ilona Opmane, Valsts zemes dienesta Vidzemes reģiona nodaļas
Valmieras biroja Valkas klientu apkalpošanas centra galvenā klientu apkalpošanas konsultante. Tā kā Ilona
Opmane ir pārtraukusi darbu minētajā amatā un pašreizējo darbu nevar savienot ar darbu komisijā,
I.Opmane ir uzrakstījusi iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no komisijas locekļa amata.
Tā kā komisijā ir 7 locekļi un nav iespējams I.Opmani aizvietot ar pieredzē līdzvērtīgu kandidātu, tad ir
priekšlikums komisijas locekļu skaitu samazināt uz 6 locekļiem, izdarot attiecīgus grozījumus Valkas
novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punktu un
likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.¹panta 1.daļu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti
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(V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis, K.Simonova, V.Rogainis, M.Kreilis, L.Ziemiņa, M.Stabulniece, S.Pilskalne,
V.Šaicāns, A.Sjademe, A.Gailis), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Atbrīvot no Komisijas tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības
zemi sastāva komisijas locekli Ilonu Opmani ar 2016.gada 25.februāri.
2. Uzdot Valkas novada domes priekšsēdētāja vietniekam juridiskajos un sociālā darba jautājumos uz
Valkas novada domes 2016.gada marta sēdi sagatavot grozījumus Valkas novada domes 2009.gada
30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”, ietverot izmaiņas komisijas
skaitliskajā sastāvā.
3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
V.A.Krauklis – informē deputātus par Gruzijas pārstāvju vizīti Valkā, kuru rezultātā ir plānots slēgt sadarbības
līgumu. Priekšsēdētājs informē par to, ka deputāte L.Ziemiņa ģimenes apstākļu dēļ noliek savu deputāta
mandātu un viņas vietā stāsies cits deputāts.
Sēde slēgta 2016.gada 25.februārī, plkst.11.30
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

