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SĒDES PROTOKOLS
Nr. 1
Valkā,

2018.gada 25.janvārī

Sēde sasaukta 2018.gada 25.janvārī plkst.10.00.
Sēdi atklāj 2018.gada 25.janvārī plkst.10.00.
Tiek veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Protokolē – Valkas novada domes Kancelejas vadītāja Gundega Ukre.
Piedalās deputāti: Vents Armands KRAUKLIS, Unda OZOLIŅA, Agris SIMULIS, Agris KRASTIŅŠ,
Maruta STABULNIECE, Jānis ANŽE, Andis SULA, Dace BAŠĶE, Aivars SJADEME, Valdis ŠAICĀNS,
Sandra PILSKALNE, Viesturs ZARIŅŠ
Nepiedalās deputāti:
Andris DAINIS – aizņemts pamatdarbā
Evija SMANE – slimo
Kristaps SULA – komandējumā
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece
Dace Pūce – sabiedrisko attiecību speciāliste
Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece
Vilnis Vilguts – vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators
Ainārs Zābers – novada domes izpilddirektors
Aleksandrs Golubovs – novada domes jurists
Pēteris Pētersons – Kārķu un Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs
Toms Simtiņš – projektu vadītājs
Raitis Priede – Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Lapsa – Valkas pagasta pārvaldes vadītājs
Felikss Bošs – Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja p.i.
Gunta Smane – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
Līga Veinberga – J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktore
Ivo Meļķis – SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis
Valdis Rogainis – Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs
Mudīte Gerke – BJSS direktore
Uzaicināti: nav
Domes sēdi atklāj domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis un ierosina nobalsot par piedāvāto sēdes
darba kārtību ar ierosinātajiem jautājumiem (pielikumā).
Atklāti vārdiski balsojot: PAR
- 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Valkas novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT 2018.gada 25.janvāra novada domes sēdes darba kārtību:

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par projekta “Vietējo produktu tirdzniecības vietu izveidošana Valkas novadā” izstrādāšanu un
līdzfinansēšanu.
2. Par projekta “Radio Arēna” līdzfinansējuma nodrošināšanu.
3. Par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumu īstenošanu un saistību
uzņemšanos.
4. Par Valkas pilsētas stadiona maksas pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu 2018.gadā.
5. Par dalības līdzmaksājuma noteikšanu Valkas novada 2018.gadā rīkotajos sporta pasākumos.
6. Par finansiālu atbalstu mācību treniņu nometnei.
7. Par stipendijas piešķiršanu ***.
8. Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2018.gada
1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam.
9. Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu saraksta apstiprināšanu no valsts
budžeta mērķdotācijas vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām 2018.gadā.
10. Par Valkas pilsētas stadiona izmantošanu.
11. Par Administratīvi juridiskās nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
12. Par finansējumu Nevalstiskjai organizācijai “Livonijas Jauniešu orķestris” braucienam uz festivālu
Holandē
13. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA “ROZI”.
14. Par *** iesniegumu par zemes gabala Kārķu pagastā “Jāņkalni” nomas līguma pārjaunošanu un
nomājamās teritorijas platības samazināšanu.
15. Par Valkas novada Kārķu pamatskolas reorganizāciju.
16. Par Valkas novada Vijciema pamatskolas reorganizāciju.
17. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa Nr.20, Valkā, Tālavas
ielā 7, nosacītās cenas apstiprināšanu.
18. Par apbūvēta zemesgabala “Zeltiņi”, Sēļi, Valkas pagasts, atsavināšanas procedūras pārtraukšanu un
nomas līguma turpināšanu.
19. Par pašvaldības īpašuma objekta Valkā, Blaumaņa iela 12A, privatizācijas pabeigšanu.
20. Par *** iesniegumu ar lūgumu atlikt Pirkuma maksas apmaksas termiņu par zemes gabalu Vijciema
pagastā “Laumas”, uz vienu gadu.
21. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
22. Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu.
23. Atlīdzība par deputātu pienākumu pildīšanu un darbu komisijās.
24. Par nevalstiskajām organizācijām un biedrībām piešķirtajiem finanšu līdzekļiem no Valkas novada
pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta.
25. Par dabas resursu nodokļa izlietošanu.
26. Par Valkas novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēm 2018.gada savstarpējiem norēķiniem.
27. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada domes 2018.gada speciālais budžets” apstiprināšanu.
28. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Valkas novada domes 2018.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.
29. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Valkas novada domes 2018.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets”
apstiprināšanu.
30. Par konceptuālu atbalstu aizņēmumu ņemšanai.
31. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta”
realizācijai.
32. Saistošie noteikumi Nr.4 “Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Valkas
novada domes 2017.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets””.
33. Par projekta “Bērnu rotaļu laukuma atjaunošanu Valkas pagastā, Sēļos” izstrādi un līdzfinansēšanu.
34. Par projekta “Gaismas aprīkojuma aparatūras iegāde Valkas pagasta Saieta namam “Lugažu muiža””
izstrādi un līdzfinansēšanu.
35. Par projekta “Petanka sporta centra labiekārtošana Ērģemes pagastā” līdzfinansējuma nodrošināšanu.
36. Par projekta “Vietējā amatniecības centra izveide Vijciemā” izstrādāšanu un līdzfinansēšanu.
37. Par biroja telpu Rīgas ielā 22, Valkā nomas tiesību izsoli.
38. Par zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā “Sviestiņi” un atsavināšanas uzsākšanu.
39. Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz neapbūvētu zemes gabalu nomu Kārķu un Vijciema
pagastos.
40. Biedrības “ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” iesnieguma izskatīšana.
41. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Leldes Dienavas privātpraksei.
42. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu “Zobārstes Leles individuālais
uzņēmums” privātpraksei.
43. Par īres maksu dzīvokļiem, kuros pašvaldības ieguldījums remontā ir EUR 3000 vai lielāks.
44. Par iesnieguma ar prasību anulēt izsoles rezultātus izskatīšana.
45. Par papildus platības nepieciešamību uzņēmējdarbības veicināšanai no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9488 007 0049 par labu Valkas novada domei.
46. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

1.§
Par projekta „Vietējo produktu tirdzniecības vietu izveidošana Valkas novadā”
izstrādāšanu un līdzfinansēšanu
(G.Smane)
Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” ir izsludinājusi trešās kārtas projektu iesniegumu
pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākumā 19.2 "Darbības
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju". Projektu iesniegumu
pieņemšanas laiks - no 2018.gada 15.janvāra līdz 2018.gada 15.februārim.
Valkas novada Attīstības un plānošanas nodaļa izstrādā projekta pieteikumu „Vietējo produktu
tirdzniecības vietu izveidošana Valkas novadā” minētā apakšpasākuma aktivitātes 19.2.1 "Vietējās
ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" rīcībai 1.3. “Vietējo produktu realizācija tirgū”. Projekta ietvaros
plānots iegādāties 3 līdz 5 saliekamus un pārvietojamus tirgus namiņus – kioskus, tādējādi, radot jaunas
tirdzniecības vietas un preču realizācijas veidus vietējiem mājražotājiem un amatniekiem un veicinot
vietējo produktu atpazīstamību.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 15000,- (piecpadsmit tūkstoši euro), t.sk., Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 70% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR
10500,- (desmit tūkstoši pieci simti euro) un Valkas novada domes līdzfinansējums EUR 4500,- (četri
tūkstoši pieci simti euro). Projekta izmaksas tiks precizētas pēc iepirkuma procedūras veikšanas.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 8.janvāra lēmumu
(protokols Nr.1, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 10.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže,
A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izstrādāt un iesniegt Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma 19.2
"Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.1
"Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" rīcības 1.3. “Vietējo produktu realizācija tirgū” projektu
“Vietējo produktu tirdzniecības vietu izveidošana Valkas novadā”.
2. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas EUR 15000,- (piecpadsmit tūkstoši euro), tai skaitā ELFLA
finansējums 70% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 10500,- (desmit tūkstoši pieci simti euro).
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā, nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu
EUR 4500,- (četri tūkstoši pieci simti euro) apmērā.
4. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļa.
5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
2.§
Par projekta “Radio Arena” līdzfinansējuma nodrošināšanu
(T.Simtiņš)
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no biedrības “Jauniešu klubs “Pēda”” ar lūgumu
atbalstīt un līdzfinansēt biedrības projektu “Radio Arena” EUR 3000,- apmērā, kas ir 10% no kopējām
attiecināmajām projekta izmaksām. Projekts tiks iesniegts biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja”
izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gada apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.2.
“Saturīga brīvā laika pavadīšana”.
Projekta ietvaros plānots iegādāties speciālu radio apskaņošanas tehniku (radio pulti, mikrofonus,
datorus, datorprogrammas u.tml.), lai varētu izveidot radio Arena un uzsākt apraidi Valkas novadā.
Papildus plānots uzsākt jauniešu apmācības kursu radio žurnālistikā, radio vadībā un menedžmentā.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 30 000, kur 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir
Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 8.janvāra lēmumu
(protokols Nr.1, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 10.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže,
A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības “Jauniešu klubs “Pēda”” projekta pieteikumu “Radio Arena”, kas ir izstrādāts
iesniegšanai vietējās attīstības stratēģijas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gada apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.2.
“Saturīga brīvā laika pavadīšana”. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 30 000,- (trīsdesmit tūkstoši
euro), kur 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA
līdzfinansējums.

2. Ja projekts tiks atbalstīts, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 10% apmērā no
kopējām attiecināmajām izmaksām jeb EUR 3000,- (trīs tūkstoši euro).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201).
3.§
Par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras
attīstības risinājumu īstenošanu un saistību uzņemšanos
(T.Simtiņš)
Valkas novada dome ir noslēgusi sadarbības līgumu Nr. VND/4-22/16/138 ar Vidzemes plānošanas
reģionu par projekta Nr.9.2.2.1./15/I/003 “Vidzeme iekļauj” īstenošanu. Viens no šī projekta mērķiem ir
izstrādāt Vidzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu (turpmāk DI plāns). Pašvaldībai, kas ir
sadarbības partneris projektā “Vidzeme iekļauj” un būs iekļauta DI plānā ir jāīsteno izvēlēto sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājums un jāiesniedz projekta pieteikums
Eiropas Savienības fondu Darbības programmas “”Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta
mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti
neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā, kas tiks organizēta laika
posmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim. Balstoties uz esošās situācijas izpēti un
analīzi, DI plāna mērķis ir atrast optimālu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību un izvietojumu
reģiona pašvaldībās, līdz ar to Valkas novadā rekomendētais pakalpojumu izvietojums un sasniedzamie
rezultāti:
1. Valkas novadā ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums.
Valkas novada pašvaldības īpašums - Cimzes iela 2, Valka, Valkas novads.
Iznākuma rezultatīvais rādītājs: jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 8 vietas bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem, ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā.
2. Valkas novadā jauniešu mājas pakalpojums.
Valkas novada pašvaldības īpašums - Varoņu iela 40 dzīvoklis 62 un 63, Valka, Valkas novads.
Iznākuma rezultatīvais rādītājs: jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 8 vietas grupu dzīvokļa
pakalpojumā jauniešiem.
3. Valkas novadā grupu dzīvokļu pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem.
Valkas novada pašvaldības īpašums - Varoņu iela 28, Valka, Valkas novads.
Iznākuma rezultatīvais rādītājs: jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 16 vietas grupu dzīvokļa
pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.
4. Valkas novadā dienas centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Valkas novada pašvaldības īpašums - Rūjienas iela 3E, Valka, Valkas novads.
Iznākuma rezultatīvais rādītājs: jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 24 vietas dienas centra
pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Pamatojoties uz augstākminēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem
Nr.871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt
pakalpojuma infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un
integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas
plānu īstenošanai “ pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, ņemot
vērā Sociālo lietu komitejas 2018.gada 8.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 1.§), Finanšu komitejas
2018.gada 8.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 3.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 7.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET
- nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta iesnieguma sagatavošanu Eiropas savienības fondu Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu
aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.
pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā
projektu iesniegumu atlases kārtā.
2. Apstiprināt projekta indikatīvās izmaksas ne mazāk kā EUR 648 945,- (seši simti četrdesmit astoņi
tūkstoši deviņi simti četrdesmit pieci euro) apmērā, ko sastāda:
2.1. ERAF finansējums, t.sk. nacionālais līdzfinansējums ar snieguma rezervi indikatīvi EUR 551 604,(pieci simti piecdesmit viens tūkstotis seši simti četri euro).
2.2. Valkas novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu indikatīvi ne mazāk kā 15% jeb EUR
97 341,- (deviņdesmit septiņi tūkstoši trīs simti četrdesmit viens euro).
3. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļa un Sociālais dienests.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

4.§
Par Valkas pilsētas stadiona maksas
pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu
____________________________________________
(R.Rastaks)
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas speciālisti sagatavojuši priekšlikumu par grozījumiem
2017. gadā noteiktajos stadiona un šautuves pakalpojumu izcenojumos. Veikta pakalpojumu izmaksu
kalkulācija.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā 2018.gada 8.janvāra Izglītības, kultūras un sporta
komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 1.§) un 2018.gada 8.janvāra Finanšu komitejas sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 4.§), vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta un 21.panta
1.daļas 14.punkta a) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas pilsētas stadiona maksas pakalpojumu izcenojumus (pielikumā).
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
3. Par finanšu uzskaiti atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2016.gada 24.novembra sēdes lēmumu “Par Valkas
novada domes Valkas pilsētas stadiona maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” (protokols
Nr.14, 24. §).
6. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1,4.§)

Valkas pilsētas stadiona maksas pakalpojumu cenrādis
Nr. p. k.

Pakalpojuma veids

5.
6.
7.
8.

Stadiona izmantošana valsts, reģiona sacensībām
Stadiona izmantošana nometņu dalībnieku vajadzībām
līdz 10 cilvēkiem
Stadiona izmantošana nometņu dalībnieku vajadzībām
no 11 līdz 20 cilvēkiem
Stadiona izmantošana nometņu dalībnieku vajadzībām
no 21 un vairāk cilvēkiem
Futbola laukuma izmantošana valsts, reģiona sacensībām
Saunas, dušas, atpūtas telpu izmantošana vienam cilvēkam
Saunas, dušas, atpūtas telpu izmantošana 3-5 cilvēkiem
Saunas, dušas, atpūtas telpu izmantošana 6-10 cilvēkiem

9.

Trenažieru zāles pakalpojumi pieaugušajiem

1.
2.
3.
4.

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

Trenažieru zāles pakalpojumi skolēniem, pilna laika studiju
studentiem un pensionāriem
Trenažieru zāles abonements pieaugušajiem
Trenažieru zāles abonements skolēniem, pilna laika studiju
studentiem un pensionāriem
Šautuves izmantošana (ar saviem ieročiem un savu instruktoru)
Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (ar saviem ieročiem un
savu instruktoru)
Šautuves izmantošana (ar saviem ieročiem un šautuves
instruktoru)
Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (ar saviem ieročiem un
šautuves instruktoru)
Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (nomājot šautuves
pneimatiskos ieročus, t. sk. 20 patronas)
Pneimatisko ieroču patronas
Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (nomājot šautuves
mazkalibra ieročus, t. sk. 20 patronas)
Mazkalibra ieroču patronas
Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (nomājot šautuves
mazkalibra šauteni KK300, t. sk. 20 patronas)

Mērvienība

Cena bez
PVN, EUR

1h

37,43

1h

4,13

1h

7,44

1h

10,74

1h
1h
1h
1h
1 reize līdz
2h
1 reize līdz
2h
10 reizes

31,14
2,48
7,44
14,88

10 reizes

8,26

1h

4,71

1h

0,83

1h

11,57

1h

1,98

1h

2,48

10gb

0,165

1h

4,13

10gb

0,83

1h

5,79

2,066
1,033
16,53

5.§
Par dalības līdzmaksājuma noteikšanu Valkas novada domes 2018.gadā rīkotajos sporta
pasākumos
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas speciālisti sagatavojuši priekšlikumu par grozījumiem
2017. gadā noteiktajos dalībnieku līdzmaksājumos novada organizētājos sporta pasākumos.
Līdzmaksājums paredzēts tiem sporta pasākumiem, kuros tiks noteikti sportiskie rezultāti individuālajās
un komandu sacensībās. Ir paredzēta atšķirīga dalības maksa skolēniem, pensionāriem, pieaugušajiem.
Izmantojot elektronisko iepriekšējo pieteikšanos un apmaksu Četrcīņai un Neiespējamajam skrējienam
paredzēts mazāks līdzmaksājums. Tautas sporta un masu pasākumu sporta aktivitātēm nav paredzēti
līdzmaksājumi. Saņemtie finanšu līdzekļi tiks izmantoti pasākuma organizatorisko izdevumu segšanai.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā 2018.gada 8.janvāra Izglītības, kultūras un sporta
komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 2.§) un 2018.gada 8.janvāra Finanšu komitejas sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 5.§), vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta un 21.panta
1.daļas 14.punkta g) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt dalībnieku līdzmaksājumus Valkas novada domes 2018.gadā rīkotajos sporta pasākumos
(pielikumā).
2. Par finanšu uzskaiti atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1,5.§)

Dalībnieku līdzmaksājums Valkas novada domes 2018.gadā rīkotajos sporta pasākumos
Četrcīņa
Viens posms, veicot maksājumu vismaz 7 dienas pirms pasākuma
Viens posms ar reģistrēšanos sacensību dienā
Pieteikšanās visiem četriem posmiem
Bērnu sacensības
Valkas novada BJSS audzēkņiem ar kopīgu pieteikumu

dalības maksa, EUR
4,00
5,00
15,00
BEZMAKSAS
BEZMAKSAS

Sporta pasākumi
Sporta sacensības
Valkas novada atklātais čempionāts šautriņu mešanā, badmintonā
un novusā
Skolēniem, jauniešiem (7-19 gadi) un pensionāriem bez maksas
Valkas novada atklātais čempionāti volejbolā, florbolā un futbolā
Valkas novada komandas piedalās bez maksas saskaņojot ar sporta
organizatoriem
Valkas novada atklātais čempionāts vieglatlētikā
Valkas novadā deklarētajiem bez maksas

Vienība

dalības maksa, EUR

Individuāli

1,00
badmintons 3,00

Komanda

30,00

Individuāli

3,00

Neiespējamais skrējiens
pieteikšanās un samaksa līdz
31.10.2018.

pieteikšanās un samaksa no
01.11.2018. un sacensību dienā

dalības maksa EUR

dalības maksa EUR

101 km distance

30,00

40,00

50,6 km distance

20,00

30,00

25,3 km distance

15,00

20,00

BEZ MAKSAS

BEZ MAKSAS

25,00

40,00

1010 m
101 km ar ielūgumu

Latvijas – Igaunijas skrējiens
pieteikšanās un samaksa līdz
31.03.2018.
5,00

5 km un 10 km
Valkas BJSS dalībniekiem ar kopīgu
pieteikumu

BEZMAKSAS

Bērnu skrējieni

BEZMAKSAS

pieteikšanās un samaksa no
01.04.2018.
10,00
10,00
BEZMAKSAS

6.§
Par finansiālu atbalstu mācību treniņu nometnei
___________________________________________________
(R.Rastaks, V.Šaicāns, M.Gerke, V.A.Krauklis)
Deputāte U.Ozoliņa lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumus no Murjāņu sporta ģimnāzijas, (reģ.
Nr.90000082152, juridiskā adrese: Klintslejas 4, Murjāņi, LV-2142), kurā lūdz finansiāli atbalstīt ***, ***, ***
un *** sportiskās meistarības izaugsmē.
Lūgums rast iespēju finansiāli palīdzēt ***, *** un *** braucieniem uz treniņnometnēm Spānijā un ***
braucienam uz treniņnometni Portugāle.
Kopējās nometnes izmaksas Spānijā vienai personai ir EUR 1046,-, no kurām: lidmašīnas biļetes –
EUR 240,-, naktsmītnes, sporta bāzes īre, ēdināšana – EUR 756,-, transfērs – EUR 50,-.
Kopējās nometnes izmaksas Portugālē vienai personai ir EUR 910,-, no kurām: lidmašīnas biļetes
EUR 300,-, dzīvošana un ēdināšana EUR 500,-, sporta bāžu īre EUR 30,- un transporta izdevumi EUR
80,-.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
8.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 3.§) un Finanšu komitejas 2018.gada 8.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 6.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže,
A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu EUR 240,- (divi simti četrdesmit euro) Murjāņu sporta ģimnāzijai (reģ.
Nr.90000082152), *** dalībai mācību treniņu nometnē no 2018.gada 5.aprīļa līdz 26.aprīlim, Spānijā.
2. Piešķirt finansējumu EUR 240,- (divi simti četrdesmit euro) Murjāņu sporta ģimnāzijai (reģ.
Nr.90000082152), *** dalībai mācību treniņu nometnē no 2018.gada 5.aprīļa līdz 26.aprīlim, Spānijā.
3. Piešķirt finansējumu EUR 240,- (divi simti četrdesmit euro) Murjāņu sporta ģimnāzijai (reģ.
Nr.90000082152), *** dalībai mācību treniņu nometnē no 2018.gada 5.aprīļa līdz 26.aprīlim, Spānijā.
4. Piešķirt finansējumu EUR 300,- (trīs simti euro) Murjāņu sporta ģimnāzijai (reģ. Nr.90000082152), ***
dalībai mācību treniņu nometnē no 2018.gada 10.aprīļa līdz 3.maijam, Portugālē.
5. Lēmuma 1.punktā minētos finanšu līdzekļus apmaksāt no 2018. gada pašvaldības budžeta (pārējais
sports).
6. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
7. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
8. 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.
7.§
Par stipendijas piešķiršanu ***
__________________________________
(R.RASTAKS)
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2016.gada 24.novembrī apstiprinātajiem Noteikumiem Nr.7.
“Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņiem”, tika izsludināts konkurss uz Valkas novada stipendijām. Konkursā tika
aicināti piedalīties studējošie Valkas novada jaunieši, kuri apgūst šajā gadā novadā noteiktās prioritārās
specialitātes – mūzikas pedagogs ar specializāciju vokālais pedagogs vai akordeona spēle, vai
sitaminstrumentu spēle, vai pūšaminstrumentu spēle, vai klavierspēle, angļu valodas skolotājs, mūzikas
skolotājs (dažādās izglītības pakāpēs), informātikas skolotājs vai IT speciālists ar tiesībām mācīt
informātiku, fizikas skolotājs, psihologs, sociālais darbinieks, sociālais pedagogs, igauņu valodas
speciālists vai pedagogs, futbola treneris, ainavu arhitekts, jurists, cita novadam nepieciešamā
specialitāte. Stipendiju piešķiršanas komisija izvērtēja iesniegtos dokumentus un konstatēja, ka ***
izvēlētā specialitāte nav novadam noteikto prioritāšu sarakstā. Komisija uzdeva A.Ikšelim noskaidrot par

iespējām *** pēc Vidzemes augstskolas bakalaura studiju programmas komunikācija un sabiedriskās
attiecības beigšanas strādāt novadā.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Stipendiju piešķiršanas komisijas 2017.gada
20.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.2), Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada 8.janvāra
sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 4.§) un Finanšu komitejas 2018.gada 8.janvāra sēdes lēmumu (protokols
Nr.1, 7.§) un vadoties no 2016.gada 24.novembra noteikumiem Nr.7. “Valkas novada domes stipendiju
piešķiršanas kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem”,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada domes stipendiju ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, ***.
2. Slēgt līgumu ar *** par stipendijas piešķiršanu atbilstoši Valkas novada domes 2016.gada 24.novembrī
apstiprinātajiem Noteikumiem Nr.7. “Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība
studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem”.
3. Uzdot Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot līguma projektu.
4. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
5. Stipendiju izmaksāt par laika periodu no 2018.gada 1.janvāra.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77.
un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona
tiesā - Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.

8.§
Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā
no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Likumā “Par valsts budžetu 2018.gadam” un Izglītības un zinātnes ministrijas veikto aprēķinu ir
noteikts finansējums pedagogu atalgojumam 2018.gada 8 mēnešiem, t.i. no 1.janvāra līdz 31.augustam.
No 2018.gada 1.janvāra ir mainītas nodokļu likmes un atbilstoši ir palielināts kopējais finansējums. Valkas
novadam pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 8
mēnešiem iedalīti:
- pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm EUR 310 484 (programmas 05.00.00 daļa 6.p.);
- interešu izglītības programmu realizēšanā EUR 16 956 (programmas 05.00.00 daļa 7.p.);
- bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā EUR 38 412 (programmas 10.00.00 9.p.);
- speciālās pirmsskolas izglītības iestādei EUR 48 980 (programmas 01.00.00 daļa 8.p.).
Pedagogu tarifikācijas sastādītas saskaņā ar izglītojamo skaitu uz 2017.gada 1.septembri un nodokļu
likmes izmaiņas dēļ netiek mainītas. Mērķdotācijas sadale pamata un vispārējās vidējās izglītības
iestādēm Valkas novadā tiek veikta saskaņā ar izglītojamo skaitu katrā izglītības iestādē un Ministru
kabineta noteikumiem Nr.447 (05.07.2016.) “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” un
Nr.445 (05.07.2016.) “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
8.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 8.§), Finanšu komitejas 2018.gada 8.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 8.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām sadali Valkas novadā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam (1.3.pielikums).
2. Iekļaut valsts mērķdotācijas daļu katras izglītības iestādes budžetā.
3. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

1.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1,8.§)
Valsts budžeta programmas 05.00.00. daļas mērķdotācijas sadale
pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā
no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam

Izglītības iestāde

Pedagoģiskā
darba
samaksa
mēnesī, EUR

Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzija

43 466,97

1 075,83

44 542,80

55 273

Ērģemes pamatskola

6 024,94

186,10

6 211,04

7 707

Kārķu pamatskola

4 612,81

146,90

4 759,71

5 906

Vijciema pamatskola

5 161,33

103,50

5 264,83

6 533

Ozolu sākumskola

1 598,00

6,00

1 604,00

1 990

419,66

522

62 802,04

77 931

Piemaksa par Tarificētā darba
kvalitātes
samaksa mēnesī
pakāpi, EUR
kopā, EUR

rezerve
Kopā

60 864,05

1 518,33

Kopā
finansējums
mēnesī, EUR

2.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1,8.§)
Valsts budžeta programmas 10.00.00. mērķdotācijas sadale pašvaldību izglītības iestādēs
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā
no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam

Izglītības iestāde

Pedagoģiskā darba
samaksa mēnesī,
EUR

Piemaksa par
kvalitātes
pakāpi, EUR

Tarificētā
darba
samaksa
mēnesī kopā,
EUR

Kopā
finansējums
mēnesī,
EUR

Valkas pilsētas
pirmsskolas izglītības
iestāde “Pasaciņa”

4 930,88

33,75

4 964,63

6 161

Ērģemes pamatskola

1 039,72

40,50

1 080,22

1 340

Kārķu pamatskola

687,93

687,93

854

Vijciema pamatskola

831,30

874,06

1 085

Ozolu sākumskola

64,77

64,77

81

96,70

120

7 769,36

9 641

42,76

rezerve
Kopā

7554,6

117,01

3.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1,8.§)
Valsts budžeta programmas 05.00.00. daļas mērķdotācijas sadale
interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā
no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam

Izglītības iestāde

Pedagoģiskā darba
samaksa mēnesī,
EUR

Piemaksa par
kvalitātes
pakāpi, EUR

Valkas novada Bērnu un
jauniešu centrs "Mice"

3343,97

86,60

Kopā
Tarificētā darba finansējums
samaksa mēnesī
mēnesī,
kopā, EUR
EUR

4257

3430,57

Interešu izglītības programmu īstenošanai piešķirtās stundas un
pedagoģiskās slodzes Valkas novadā (valsts mērķdotācija)
Interešu izglītības programmas veids

Stundu
skaits

Slodze

1.

Jauniešu radošās iniciatīvas grupas

2

0.067

2.

Koris

15

0.5

3.

Mazie mūzikas kolektīvi

12

0.4

4.

Māksla

19

0.633

5.

Tautas dejas

33

1.1

6.

Teātris

18

0.6

7.

Tehnika

9

0.3

8.

Vides izglītība

11

0.367

9

0.3

18.5

0.617

146.5

4.883

9. Sports
10. Cits veids
(jaunsardze, jaunie satiksmes dalībnieki, jaunais uzņēmējs)
Kopā:

9.§
Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu saraksta apstiprināšanu
no valsts budžeta mērķdotācijas vadītāju darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2018.gadā
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Deputāti V.Šaicāns un A.Krastiņš lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Valkas novadam saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2018.gadam” amatiermākslas kolektīvu
vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām piešķirts finansējums EUR 8280.
Saskaņā ar LNKC datiem 2018.gadā Valkas novadam finansējums noteikts G1 grupas 7 kolektīviem
(Valkas kultūras nama senioru jauktais koris "Dziesmu rota", Valkas novada sieviešu koris "Ziemeļstīga",
Valkas novada jauniešu interešu centra "Mice" Jauniešu deju kolektīvs "Vendīgs", Valkas pagasta Saietu
nama "Lugažu muiža" Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Spriņģi", Kārķu tautas nama Vidējās paaudzes
deju kolektīvs "Medneši", Kārķu tautas nama Senioru deju kolektīvs "Lustiņdancis", J.Cimzes Valkas
Mūzikas skolas koklētāju ansamblis) EUR 5796, G2 grupas 6 kolektīviem (Valkas pilsētas teātris,
Vijciema amatierteātris "Čiekurs", Valkas pilsētas kultūras nama dziesmu draugu kopa "Nāburgi", Valkas
pilsētas kultūras nama folkloras deju kopa "Sudmaliņas", Tautas lietišķās mākslas studija "Saulīte",
Valkas pilsētas kultūras nama vīru vokālais ansamblis "Lai skan") EUR 2484.
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa izvērtējusi amatiermākslas kolektīvu atbilstību Dziesmu
un deju svētku likuma darbības nosacījumiem un sagatavojusi kolektīvu vadītāju slodzes un darba
samaksas sarakstu.

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
8.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 9.§), Finanšu komitejas 2018.gada 8.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 9.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, Dziesmu un
deju svētku likuma 9.panta 3.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu sarakstu vadītāju
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2018.gada 1.janvāra
līdz 2018.gada 31.decembrim (pielikumā).
2. Uzdot Personāla nodaļas vadītājam nodrošināt 1.punktā minētos darba līgumu grozījumu projektu
sagatavošanu un iesniegt domes izpilddirektoram parakstīšanai.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmumu piemērot no 2018.gada 1.janvāra.
Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1,9.§)
Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju
amata vietu un darba samaksas saraksts
Finansējums - Valsts mērķdotācija 2018.gadam
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Amats

Kora diriģents
Deju kolektīvs, vadītājs
Koklētāju ansamblis, vadītājs
Kopā G1
Amatierteātris, režisors
Folkloras ansamblis, vadītājs
Tautas lietišķās mākslas studija,
vadītājs
Vokālais ansamblis, vadītājs
Kopā G2

Grupa

G1
G1
G1
G2
G2
G2
G2

Amata
vietu
skaits
0,21
0,42
0,105
0,735
0,106
0,106
0,053

Algas likme
(EUR
mēnesī)
530
530
530

0,053
0,318

530

530
530
530

Darba alga
mēnesī
(EUR)
111,83
222,60
55,65
390,08
56,18
56,18
28,09
28,09
168,54

10.§
Par Valkas pilsētas stadiona izmantošanu
_________________________________________
(R.Rastaks)
Dome 2018.gada 5.janvārī ir saņēmusi Valsts sociālās aprūpes centra “Vidzeme” filiāle “Valka”,
juridiskā adrese: Indrānu iela 5, Valka, Valkas novads, iesniegumu ar lūgumu rast iespēju Valsts sociālās
aprūpes centram “Vidzeme” filiālei “Valka” izmantot Valkas pilsētas stadionu 2018.gada 14.jūnijā, lai
organizētu sporta spēles “Klejojošais kauss” Latvijas valsts sociālo aprūpes centru klientiem.
Sporta sacensības “Klejojošais kauss” tiek organizētas ar mērķi, ar sporta aktivitāšu palīdzību sekmēt
un veicināt cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, sadraudzību starp
aprūpes centru filiālēm un integrāciju sabiedrībā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 8.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 10.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut Valsts sociālās aprūpes centra “Vidzeme” filiālei “Valka” bez atlīdzības izmantot Valkas
pilsētas stadionu 2018.gada 14.jūnijā sporta spēļu “Klejojošais kauss” organizēšanai.
2. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77.
un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona
tiesā - Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.

11.§
Par Valkas novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas nolikuma apstiprināšanu
(V.Zariņš)
2017.gada 28.decembrī Valkas novada dome pieņēma lēmumu “Par Administratīvi juridiskās nodaļas
izveidošanu” (protokols Nr.16, 9. §), ar kuru tika izveidota Valkas novada domē jauna nodaļa –
Administratīvi juridiskā nodaļa. Nodaļu izveidoja, apvienojot Kanceleju ar Iepirkumu nodaļu un iekļaujot
nodaļas sastāvā juristu. Izveidojot nodaļu tika apstiprināts arī nodaļas nolikums, bet tā kā par nolikumu
nebija notikušas padziļinātas diskusijas, tika nolemts janvāra sēdē apstiprināt nolikumu jaunā redakcijā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 8.janvāra lēmumu
(protokols Nr.1, 11.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes Nolikumu Nr.1 “Administratīvi juridiskās nodaļas nolikums”
(pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmuma “Par Administratīvi
juridiskās nodaļas izveidošanu” (protokols Nr.15, 9.§) 3.punktu.
3. Par lēmuma izpildi atbild izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.februārī.

NOLIKUMS
Valkā
2018.gada 25.janvārī

Nr.1
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1,11.§)

VALKAS NOVADA DOMES ADMINISTRATĪVI JURIDISKĀS NODAĻAS NOLIKUMS
Izdots pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām”
41.panta 1.daļas 2.punktu

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Valkas novada domes Administratīvi juridiskā nodaļa, turpmāk tekstā – nodaļa, ir iestādes „Valkas
novada dome”, turpmāk tekstā – administrācija, struktūrvienība.
2. Nodaļa savā darbībā ievēro Satversmi, likumu “Par pašvaldībām” un citus likumus, Ministru kabineta
noteikumus, pašvaldības saistošos noteikumus, šo nolikumu un citus iekšējos normatīvos aktus,
Valkas novada domes, turpmāk tekstā – domes, lēmumus, kā arī šo nolikumu.
3. Nodaļa ir tieši pakļauta administrācijas izpilddirektoram, turpmāk tekstā – izpilddirektors.
4. Nodaļa, pildot noteiktās funkcijas un uzdevumus, savas kompetences ietvaros sadarbojas ar citām
administrācijas struktūrvienībām, atsevišķām amatpersonām, valsts un pašvaldības institūcijām, kā
arī citām personām.
5. Nodaļas adrese - Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV – 4701.
II. NODAĻAS FUNKCIJAS UN UZDEVUMI
6. Nodaļai ir šādas funkcijas:
6.1. nodrošināt domes sēžu, domes pastāvīgo komiteju un domes izveidoto pastāvīgo komisiju (ja
domes lēmums, izpilddirektora rīkojumu vai cits izpilddirektora izdots dokuments nenosaka
citādi) organizatorisko un tehnisko atbalstu;
6.2. nodrošināt domes un pašvaldības dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu, izmantošanu un
likumā noteiktā kārtībā nodošanu pastāvīgā valsts glabāšanā Valmieras zonālajā valsts arhīvā;
6.3. nodrošināt domes un pašvaldības juridisko atbalstu;
6.4. nodrošināt un organizēt pašvaldības iepirkumus;
6.5. nodrošināt interešu konflikta novēršanas valsts amatpersonu darbībā pasākumus pašvaldībā;
6.6. nodrošināt pašvaldības kā kreditora interešu aizsardzību;
7. Nodrošinot domes sēžu, domes pastāvīgo komiteju un domes izveidoto pastāvīgo komisiju darba
organizatorisko un tehnisko atbalstu, nodaļa:
7.1. organizatoriski un tehniski sagatavo un nodrošina (tajā skaitā savlaicīgi izziņo, protokolē,
sagatavo lēmumus, nosūta uzaicinājumus uz sēdēm) domes, domes pastāvīgo komiteju un
komisiju sēdes;
7.2. sagatavo domes un administrācijas dokumentu atvasinājumus un nodrošina to tālāko virzību;

7.3. sagatavo un/vai tehniski noformē domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieku un
izpilddirektora, turpmāk tekstā – vadības, dokumentus;
7.4. veic deputātu, komiteju un komisiju locekļu darba laika uzskaiti;
7.5. nodrošina pašvaldības darbību reglamentējošo normatīvo aktu un pieņemto domes lēmumu
pieejamību, ciktāl to neierobežo citi normatīvie akti.
8. Nodrošinot domes un administrācijas dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu, izmantošanu un
nodošanu pastāvīgā glabāšanā Valmieras zonālajā valsts arhīvā, nodaļa:
8.1. veido un atbild par Valkas novada domes arhīva fondu;
8.2. glabā administrācijas lietvedībā pabeigtus pastāvīgi un ilgstoši glabājamos (tai skaitā
personālsastāva) dokumentus, likvidēto Valkas novada domes iestāžu dokumentus un fonda
lietu;
8.3. veic dokumentu vērtības ekspertīzi;
8.4. izstrādā administrācijas lietu nomenklatūru, precizējot to ar struktūrvienību darbiniekiem un
saskaņojot ar izpilddirektoru un, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, Valmieras zonālo
valsts arhīvu;
8.5. piedalās lietu iekārtošanas un lietvedības kontrolē, to sagatavošanā nodošanai Valkas novada
domes arhīvā;
8.6. pieņem no administrācijas struktūrvienībām (izņemot Dzimtsarakstu nodaļu) pastāvīgi un
ilgstoši glabājamās (tai skaitā personālsastāva) lietas un sagatavo tās glabāšanai arhīvā;
8.7. likumā noteiktā kārtībā nodod pastāvīgā glabāšanā Valsts arhīvā pastāvīgi glabājamās lietas;
8.8. izstrādā vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēmas, pastāvīgi un ilgstoši glabājamo lietu
uzskaites sarakstus un fonda aprakstus ar pielikumiem;
8.9. sniedz metodisku un praktisku palīdzību administrācijas struktūrvienību darbiniekiem
dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumos;
8.10. veic lietu esības un fiziskā stāvokļa pārbaudi Valkas novada domes arhīvā esošajām
pastāvīgi un ilgstoši glabājamām (tai skaitā personālsastāva) lietām;
8.11. veic dokumentu atlasi iznīcināšanai, sastāda dokumentu iznīcināšanas aktus un organizē
dokumentu iznīcināšanu;
8.12. Valsts arhīva noteiktajā laikā sastāda arhīva pasi un iesniedz to Valmieras zonālajā valsts
arhīvā;
8.13. piedalās lietvedības un arhīva darba normatīvo dokumentu izstrādāšanā;
8.14. atbilstoši Ministru kabineta normatīvajiem aktiem, nodrošina arhīvā uzkrāto dokumentu
pieejamību un izmantošanu.
9. Nodrošinot domes un pašvaldības juridisko atbalstu, nodaļa:
9.1. nodrošina ar tiesību aktu normu piemērošanu saistīto jautājumu, kas skar pašvaldību, tās
institūcijas, risināšanu;
9.2. sniedz konsultācijas pašvaldības iestādēm par normatīvo aktu vai atsevišķu to normu
piemērošanu un nepieciešamības gadījumā pieprasa valsts iestāžu oficiālos skaidrojumus par
normatīvo aktu vai atsevišķu to normu piemērošanu;
9.3. nodrošina nodaļas kompetencē esošo dokumentu sagatavošanu;
9.4. sniedz rekomendācijas, sagatavo iespējamos risinājumus, normatīvo aktu skaidrojumus vadībai,
deputātiem, pašvaldības iestādēm, administrācijas struktūrvienībām par juridisku jautājumu
iespējamiem risinājumiem;
9.5. nodaļas kompetences ietvaros piedalās domes lēmumu projektu izskatīšanas un saskaņošanas
procesos, novērtējot to atbilstību vai neatbilstību normatīvo aktu prasībām;
9.6. izskata iesniegtos līgumu projektus, kā arī citus juridiskos dokumentus, vērtējot to atbilstību vai
neatbilstību normatīvo aktu prasībām, izsakot iebildumus vai tos saskaņojot;
9.7. sadarbībā ar citām administrācijas struktūrvienībām un iestādēm sagatavo normatīvo aktu un
dokumentu projektus (saistošo noteikumus, noteikumus, lēmumus, rīkojumus, nolikumus,
u.c.), kuru izdošana ir pašvaldības kompetencē, nodrošinot to atbilstību augstāka juridiskā
spēka normatīvo aktu un domes lēmumu prasībām;
9.8. sagatavo līgumu projektus, administratīvos aktus un nepieciešamības gadījumā pārbauda citu
administrācijas struktūrvienību sagatavoto administratīvo aktu projektu atbilstību tiesību
normām;
9.9. vadības uzdevumā sadarbojas ar pašvaldības darbību uzraugošo ministriju, Latvijas Pašvaldību
savienību, likumprojekta vai Ministru kabineta noteikumu projekta virzītāju, valsts iestādēm,
citām fiziskām un juridiskām personām, nolūkā saskaņot vai izstrādāt pašvaldības darbību
regulējošos normatīvos aktus;
9.10. sagatavo un iesniedz vadībai viedokli par pašvaldībā konstatētajiem normatīvo aktu
pārkāpumiem, juridiska rakstura trūkumiem un nepilnībām, izsaka priekšlikumus vai
ierosinājumus par darba organizāciju;
9.11. atbilstoši nodaļas kompetencei vai vadības uzdevumā nodrošina pašvaldības interešu
pārstāvību tiesību aizsardzības iestādēs, citās valsts un pašvaldību institūcijās;
9.12. atbilstoši nepieciešamībai apkopo materiālus, kas nepieciešami konkrētās lietas virzībai
attiecīgajā tiesas instancē;
9.13. sagatavo pieteikumus, paskaidrojumus, pretprasības, un citus nepieciešamos dokumentus
atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Nodaļas darbinieki atbilstoši izdotai pilnvarai pilnvarojuma

ietvaros pārstāv pašvaldību tiesu institūcijās kā prasītāju, atbildētāju, ieinteresēto vai trešo
personu;
9.14. izstrādā tipveida līguma projektus un cita veida tipveida juridiskus dokumentus;
9.15. vadības uzdevumā izskata un/vai piedalās iedzīvotāju iesniegumu izskatīšanā par atsevišķiem
tiesībpārkāpumiem.
10. Nodrošinot un organizējot pašvaldības iepirkumus, nodaļa savas kompetences ietvaros:
10.1. sniedz konsultācijas un nodrošina ikgadējā iepirkumu plāna sagatavošanu un tā aktualizēšanu
atbilstoši izpildei;
10.2. nodrošina visu pašvaldības iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, ja pašvaldības
iekšējie normatīvie akti neparedz citu kārtību;
10.3. nodrošina Iepirkumu komisijas darba organizatorisko un tehnisko atbalstu, protokolē iepirkuma
procesa gaitu un nodrošina iepirkuma procedūru norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem;
10.4. sagatavo publisko iepirkumu līgumus, kontrolē to atbilstību iepirkumu procedūru dokumentiem
un iepirkumu komisijas lēmumiem;
10.5. savas kompetences ietvaros pārbauda specifikāciju kvalitāti un atbilstību normatīvo aktu
prasībām, sniedz priekšlikumus to uzlabošanai;
10.6. nodrošina nepieciešamās informācijas publicēšanu Iepirkumu uzraudzības biroja publikācijas
vadības sistēmā un pašvaldības mājaslapā;
10.7. Nodaļas darbinieki atbilstoši izdotai pilnvarai pilnvarojuma ietvaros pārstāv pašvaldību
Iepirkumu uzraudzības birojā un citās institūcijās;
11. Nodrošinot interešu konflikta novēršanas valsts amatpersonu darbībā pasākumus pašvaldībā, nodaļa
savas kompetences ietvaros:
11.1. izvērtē un sniedz priekšlikumus vadībai un Personāla nodaļai par amatiem, kuri atzīstami par
valsts amatpersonu amatiem normatīvo aktu izpratnē un iekļaujami pašvaldības valsts
amatpersonu sarakstā;
11.2. piedalās pašvaldības korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plāna izstrādē,
aktualizēšanā un izpildē;
11.3. sniedz konsultācijas jautājumos par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā
pašvaldību iestādēm, administrācijas struktūrvienībām un deputātiem.
12. Nodrošinot pašvaldības kā kreditora interešu aizsardzību, nodaļa savas kompetences ietvaros
sagatavo kreditoru prasījumu dokumentus un iesniedz maksātnespējas administratoriem un
zvērinātiem notāriem, izņemot attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu.
III. NODAĻAS TIESĪBAS UN ATBILDĪBA
13. Pildot nodaļai noteiktās funkcijas un veicot uzdotos pienākumus, nodaļai ir šādas tiesības:
13.1. pieprasīt un saņemt nodaļas darba nodrošināšanai nepieciešamo informāciju;
13.2. piesaistīt administrācijas struktūrvienību, pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību darbiniekus
nodaļas kompetences jautājumu risināšanai;
13.3. nodaļai noteikto uzdevumu risināšanai un pašvaldības interešu aizsardzībai sarežģītos vai
specifiskos jautājumos, pieaicināt, konsultēties un sadarboties ar tiesību un citu jomu
speciālistiem;
13.4. atbilstoši nodaļas kompetencei pārstāvēt pašvaldību vietējās iestādēs, institūcijās un
organizācijās;
13.5. piedalīties domes, domes pastāvīgo komiteju sēdēs un komisiju sēdēs;
13.6. izteikt viedokli un rosināt izmaiņas nodaļas kompetencē esošajās jomās;
13.7. ierosināt grozījumus nodaļas nolikumā;
13.8. izstrādāt priekšlikumus, kas saistīti ar pašvaldības darba procesu organizēšanu un vadību;
13.9. pieprasīt nodaļas darba efektīvai organizēšanai nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu;
13.10. savas kompetences un kvalifikācijas paaugstināšanai, piedalīties pieredzes apmaiņas
pasākumos vai apmācībās;
13.11. atteikties sniegt konsultācijas darbiniekiem un apmeklētājiem par jautājumiem, kas nav
pašvaldības kompetencē.
14. Pildot nodaļai noteiktās funkcijas un veicot uzdotos pienākumus, nodaļai ir atbildība:
14.1. par šajā nolikumā noteikto funkciju izpildes nodrošināšanu;
14.2. par šajā nolikumā uzdoto pienākumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;
14.3. par nodaļas darbinieku personīgi pieņemto lēmumu izpildes procesu un lēmuma izpildes
rezultāta radītajām sekām;
14.4. par nodaļas darbinieku rīcības atbilstību normatīvajiem aktiem;
14.5. par sagatavotās informācijas precizitāti un pareizību un izstrādāto atzinumu un priekšlikumu
kvalitāti;
14.6. par konfidenciālas vai jebkuras citas informācijas neizplatīšanu, kura var nest morālu vai
materiālu kaitējumu pašvaldībai.
15. Nodaļas vadītājs atbild par nodaļas darba nodrošināšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem, saistošajiem noteikumiem, domes lēmumiem, nolikumiem, nodaļas nolikumam, vadības
rīkojumiem.
16. Katrs nodaļas darbinieks atbild par:

16.1. amata pienākumu un darba uzdevumu savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi, kā arī par
uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu un ekspluatēšanu atbilstoši lietošanas
noteikumiem;
16.2. iegūtās informācijas konfidencialitātes nodrošināšanu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām.
IV. NODAĻAS DARBA ORGANIZĀCIJA UN STRUKTŪRA
17. Nodaļas darbu vada un organizē Nodaļas vadītājs, kurš ir tieši pakļauts izpilddirektoram.
18. Nodaļas vadītājs strādā uz darba līguma pamata, kuru slēdz izpilddirektors. Nodaļas vadītāja amata
pienākumus un tiesības nosaka šis nolikums, darba koplīgums, darba kārtības noteikumi, darba
līgums un amata apraksts.
19. Nodaļas vadītājs:
19.1. plāno, organizē un vada nodaļas darbu, atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu prasībām;
19.2. izstrādā nodaļas darbinieku amatu aprakstus, atbild par to aktualizāciju un pārskatīšanu
atbilstoši pašvaldības reglamentējošiem dokumentiem;
19.3. kontrolē nodaļas darbinieku amatu aprakstos paredzēto pienākumu, uzdoto konkrēto
uzdevumu izpildi un pašvaldības darba kārtības noteikumu ievērošanu;
19.4. saskaņo darbinieku iesniegumus, kas saistīti ar darbinieku prombūtnēm (t.i. atvaļinājumiem,
komandējumiem, apmācībām u.tml.);
19.5. organizē nodaļas darbinieku sanāksmes un pārrauga darbu izpildi;
19.6. piedalās regulārajās vadības sanāksmēs;
19.7. koordinē un kontrolē nodaļas darbinieku sadarbību ar pašvaldības iestādēm un
struktūrvienībām nodaļas kompetencē esošajos jautājumos;
19.8. iesniedz izpilddirektoram motivētus priekšlikumus par nodaļas struktūru un personālu, tai
skaitā, amatu aprakstiem, darba samaksu, karjeras virzību, apmācības iespējām, disciplināro
atbildību, iecelšanu amatā, pārcelšanu citā amatā un atbrīvošanu no amata;
19.9. patstāvīgi izlemj nodaļas kompetencē esošos jautājumus;
19.10. dod nodaļas darbiniekiem tiešus rīkojumu un norādījumus;
19.11. nodrošina nodaļas nolikuma regulāru pārskatīšanu un aktualizēšanu, kā arī nodrošina nodaļas
nolikuma aktuālās (konsolidētās) redakcijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā.
20. Nodaļas vadītāja prombūtnes laikā tā pienākumus pilda ar rīkojumu noteikts nodaļas vadītāja
pienākumu izpildītājs.
21. Nodaļas darbinieku skaitu, amatu un atlīdzību nosaka domes apstiprinātais administrācijas amatu
saraksts.
22. Nodaļas darbinieki administratīvi ir pakļauti izpilddirektoram un funkcionāli ir tieši pakļauti nodaļas
vadītājam.
23. Nodaļas darbinieku pienākumus un tiesības nosaka šis nolikums, darba koplīgums, darba kārtības
noteikumi, darba līgums un amata apraksts.
24. Nodaļas darbiniekus pieņem darbā izpilddirektors, slēdzot darba līgumu.
25. Nodaļas darbinieki saskaņo savu prombūtni ar nodaļas vadītāju.
V. NODAĻAS DARBĪBAS TIESISKUMA NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA UN PĀRSKATI PAR
DARBĪBU
26. Nodaļas darbības tiesiskumu nodrošina nodaļas vadītājs. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas
iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un darbību.
27. Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošinājuma kārtība:
27.1. darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu nodaļas vadītājam;
27.2. nodaļas vadītāja lēmumu par darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu
iesniegumu izpilddirektoram;
27.3. nodaļas vadītāja faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu izpilddirektoram;
27.4. izpilddirektora izdoto lēmumu par vadītāja faktisko rīcību var apstrīdēt domē;
27.5. domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
28. Vadībai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatus par nodaļas darbu.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

Administratīvi juridiskās nodaļas struktūra
Nodaļas vadītājs

Jurists –
iepirkumu
speciālists

Vecākais
iepirkumu
speciālists

Arhivārs
Jurista palīgs

Jurista palīgs

Deputāti apspriežas un vienojas 12. jautājumu (pielikumā) izslēgt no Darba kārtības, bet lēmuma
projektā minēto summu iekļaut lēmuma “Par nevalstiskajām organizācijām un biedrībām piešķirtajiem
finanšu līdzekļiem no Valkas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta” pielikuma 23.punktā.
Līdz ar to mainās apstiprinātās darba kārtības jautājumu numerācija.
12.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
SIA “ROZI”
______________________________________________________________
(I.Meļķis)
Dome izskata Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ROZI”, reģistrācijas Nr.44103019407, juridiskā
adrese: Rīgas iela 23, Valka, 2017.gada 29.decembrī saņemto iesniegumu par neapdzīvojamo telpu
Rūjienas ielā 3E, Valkā, nomas līguma termiņa pagarināšanu. Ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas
2018.gada 8.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 10.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET
- nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar SIA „Rozi” 2008.gada 1.aprīlī noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rūjienas ielā 3E
nomas līguma termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim (ieskaitot).
2. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim Ivo Meļķim sagatavot grozījumus telpas nomas
līgumā ar SIA „Rozi” un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai.
3. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201).
13.§
Par *** iesniegumu par zemes gabala Kārķu pagastā “Jāņkalni” nomas līguma pārjaunošanu un
nomājamās teritorijas platības samazināšanu
________________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Valkas novada dome ***, p.k.***-***, dzīvo: “***”, ***, *** pagasts, Valkas novads, 2017.gada
6.decembra (reģistrēts 07.12.2017. Nr.3.1.1./17/2298) iesniegumu, kurā viņš nepiekrīt Valkas novada
domes Zemes komisijas 2017.gada 16.novembra sēdes lēmumam (protokols Nr.11.,27.§), par zemes
vienības Kārķu pagastā “Jāņkalni” nomas līguma pārjaunošanu un nomas platības samazināšanu no
10.7ha uz 7.3106ha. Iesniedzējs vēlas nomāt visu zemes vienību pilnā apjomā. [..]
Izvērtējot augstāk minēto informāciju, balstoties uz Zemes pārvaldības likuma 13.panta 3.daļu un
17.panta 1.daļu, Administratīvā procesa likuma 5., 7. un 13.pantiem; 2012.gada 7.jūnija Zemes nomas
līgums Nr.VND/2012/288, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkta vārdiski balsojot
deputātiem atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1.

2.

3.

4.
5.

Ņemot vērā, ka 2012.gada 7.jūnija nomas līguma Nr.VND/2012/288 termiņš ir beidzies, kā arī to, ka
*** nepiekrīt ar Valkas novada domes Zemes komisijas 2017.gada 16.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr. Nr.11.,27.§) noteiktajām nomas platības izmaiņām, kas saistītās ar zemes gabala
“Jāņkalni”, kadastra apzīmējums 9466 009 0071, aizaugšanu, atcelt minēto Zemes komisijas
lēmumu.
Nodot nomas tiesību izsolei zemes gabala Kārķu pagastā, “Jāņkalni”, kadastra apzīmējums 9466 009
0071, kopējā platība 10.7ha, daļu 7.3ha apmērā, lauksaimniecības vajadzībām (zemes gabala
grafiskais izvietojuma un nomas zemes teritoriju skatīt attiecīgi 1.Pielikums un 2. Pielikums).
Uzdot Valkas novada domes Centralizētai grāmatvedībai veikt nomas maksas pārrēķinu laika
periodam no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim par zemes gabalu “Jāņkalni”,
kadastra apzīmējums 9466 009 0071, ņemot vērā, ka lauksaimniecības zeme ir 7.3106ha, kuru
ieskaitīt iesniedzēja norādītajā bankas kontā.
Pēc nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanas, informēt ***, par tiesībām piedalīties minētās
zemes gabala daļas nomas tiesību izsolē.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV
4201.

14.§
Par Valkas novada Kārķu pamatskolas reorganizāciju
________________________________________________
(R.RASTAKS, V.ŠAICĀNS, U.OZOLIŅA, V.A.KRAUKLIS)
Lai izveidotu optimālu un kvalitatīvu ilgtspējīgu vispārējās izglītības tīklu un lai nodrošinātu pašvaldības
finanšu līdzekļu un materiālo resursu racionālu un efektīvu izmantošanu, nepieciešams pārstrukturizēt
Valkas novada skolu tīklu, reorganizējot Valkas novada pagastu pamatskolas.
Izvērtējot Kārķu pagasta demogrāfisko situāciju, ir konstatēts, ka izglītojamo skaits turpinās
samazināties. Reorganizācijas rezultātā pamatskola tiktu pārveidota par sākumskolu, kurā tuvāk dzīves
vietai mācīsies pirmsskolas un 1.-6. klases izglītojamie, bet 7.-9. klases izglītojamajiem tiktu nodrošināta
iespēja mācīties Valkā. Nokļūšanai Valkā pašvaldība nodrošinātu transportu un iespēju dzīvot dienesta
viesnīcā Valkā.
Pagastu pamatskolu reorganizācija jānoslēdz līdz 2018./2019.mācību gada sākumam, lai būtu
pietiekams laiks sagatavot reorganizācijas procesu un uzlabot sākumskolas mācību vidi, tādējādi
nodrošinot vēl augstākas kvalitātes izglītības iespējas novada izglītības iestādēs atbilstoši izglītojamo
vecumposmam un vajadzībām.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
8.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 5.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
8.punkta un Izglītības likuma 26.panta 1. un 4.daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 9
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe,
V.Zariņš), PRET – 2 deputāti (A.Sjademe, V.Šaicāns), ATTURAS – 1 deputāts (S.Pilskalne),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt Kārķu pamatskolas (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4412901217, juridiskā adrese Kārķu
skola, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716) reorganizāciju, pārveidojot to par Kārķu
sākumskolu, kas turpinās realizēt Kārķu pamatskolas licencētās un akreditētās izglītības
programmas.
2. Noteikt, ka reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.augustam.
3. Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar reorganizācijas procesa nodrošināšanu, tiks segti no Valkas
novada pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem un no mērķdotācijām.
4. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļai veikt nepieciešamās darbības reorganizācijas
nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā, tajā skaitā saskaņošanu ar
IZM, izveidot reorganizācijas darba grupas, kā arī nodrošināt nepieciešamo domes lēmumu
sagatavošanu un pieņemto lēmumu izpildi.
5. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram kopīgi ar Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
nodaļas vadītāju līdz 2018.gada 2.februārim izstrādāt autobusa kustības laika grafiku Kārķu pagasta
7.-9.klašu izglītojamajiem nokļūšanai no viņu dzīvesvietām līdz Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijai un
atpakaļ.
6. Par lēmuma 5.punkta izpildi atbild novada domes izpilddirektors.
7. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

15.§
Par Valkas novada Vijciema pamatskolas reorganizāciju
________________________________________________
(R.RASTAKS)
Lai izveidotu optimālu un kvalitatīvu ilgtspējīgu vispārējās izglītības tīklu un lai nodrošinātu pašvaldības
finanšu līdzekļu un materiālo resursu racionālu un efektīvu izmantošanu, nepieciešams pārstrukturizēt
Valkas novada skolu tīklu, reorganizējot Valkas novada pagastu pamatskolas.
Izvērtējot Vijciema pagasta demogrāfisko situāciju, ir konstatēts, ka izglītojamo skaits turpinās
samazināties. Reorganizācijas rezultātā pamatskola tiktu pārveidota par sākumskolu, kurā tuvāk dzīves
vietai mācīsies pirmsskolas un 1.-6.klases izglītojamie, bet 7.-9.klases izglītojamajiem tiktu nodrošināta
iespēja mācīties Valkā. Nokļūšanai Valkā pašvaldība nodrošinātu transportu un iespēju dzīvot dienesta
viesnīcā Valkā.
Pagastu pamatskolu reorganizācija jānoslēdz līdz 2018./2019.mācību gada sākumam, lai būtu
pietiekams laiks sagatavot reorganizācijas procesu un uzlabot sākumskolas mācību vidi, tādējādi
nodrošinot vēl augstākas kvalitātes izglītības iespējas novada izglītības iestādēs atbilstoši izglītojamo
vecumposmam un vajadzībām.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
8.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 6.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
8.punkta un Izglītības likuma 26.panta 1. un 4.daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 9
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe,
V.Zariņš), PRET – 2 deputāti (A.Sjademe, V.Šaicāns), ATTURAS – 1 deputāts (S.Pilskalne),
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Uzsākt Vijciema pamatskolas (izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4412901210, juridiskā adrese
Druvas, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733) reorganizāciju, pārveidojot to par
Vijciema sākumskolu, kas turpinās realizēt Vijciema pamatskolas licencētās un akreditētās izglītības
programmas.
2. Noteikt, ka reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.augustam.
3. Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar reorganizācijas procesa nodrošināšanu, tiks segti no Valkas
novada pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem un no mērķdotācijām.
4. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļai veikt nepieciešamās darbības reorganizācijas
nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā, tajā skaitā saskaņošanu ar
IZM, izveidot reorganizācijas darba grupas, kā arī nodrošināt nepieciešamo domes lēmumu
sagatavošanu un pieņemto lēmumu izpildi.
5. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram kopīgi ar Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas
vadītāju līdz 2018.gada 2.februārim izstrādāt autobusa kustības laika grafiku Vijciema pagasta 7.9.klašu izglītojamajiem nokļūšanai no viņu dzīvesvietām līdz Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijai un
atpakaļ.
6. Par lēmuma 5.punkta izpildi atbild novada domes izpilddirektors.
7. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
16.§
Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas –
dzīvokļa Nr.20, Valkā, Tālavas ielā 7, 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.[..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 15.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 2.§) un vadoties no 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.punkta; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta”; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkta un 7.panta pirmā daļas; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET
- nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - dzīvokli Tālavas ielā 7, dzīvoklis 20, Valkā, kadastra
numurs 9401 900 1585, ar kopējo platību 68.6 m 2 un tam piesaistītajām 651/21983 no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas kopīpašuma un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala, nosakot nekustamā
īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma - dzīvokļa, Valkā, Tālavas ielā 7, dzīvoklis 20, Valkā, kadastra numurs
9401 900 1585, nosacīto cenu EUR 6529.40 (seši tūkstoši pieci simti divdesmit deviņi euro 40
centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu *** personas
kods ***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads.
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
17.§
Par apbūvēta zemesgabala “Zeltiņi”, Sēļi, Valkas pagasts,
atsavināšanas procedūras pārtraukšanu un nomas līguma turpināšanu
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Valkas novada dome izskata ierosinājumu apturēt atsavināšanas procedūru Valkas novada
pašvaldības piederošajam nekustamajam īpašumam – zemes gabalam “Zeltiņi”, Sēļi, Valkas pagasts,
kadastra apzīmējums 9488 010 0187.[..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 15.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 3.§) un vadoties no Publiskas personas mantas

atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punkta; 37.panta 7.daļas; Ministru kabineta noteikumu Nr.1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 92.punkta un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pārtraukt nekustamā īpašuma “Zeltiņi”, Sēļi, Valkas pagasts, kadastra numurs 9488 010 0187, kas
sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0187, kopējā platība 0.2925ha,
atsavināšanas procedūru, atzīstot par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2017.gada 25.maija
sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 12.§) „Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkas
pagastā, “Zeltiņi”, nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu”.
2. Turpināt ar ***, personas kods ***-***, 2010.gada 22.jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.551.
3. Atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā zemes gabalu “Zeltiņi”, kadastra apzīmējums 9488 010 0187,
platība 0.2525ha, Valka, Valkas novads.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77.
un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona
tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
18.§
Par pašvaldības īpašuma objekta Valkā, Blaumaņa iela 12A, privatizācijas pabeigšanu
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Valkas pilsētas domes lēmums par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Valkā, Blaumaņa iela
12A, nodošanu privatizācijai tika pieņemts 2008.gada 27.oktobrī (protokols Nr.13, 44.§).
2009.gada 25.maijā ar Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.17, 28.§) tika apstiprināts
pašvaldības īpašuma objekta Valkā, Blaumaņa iela 12A privatizācijas projekts. [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 15.janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 4.§) un vadoties no likuma “Par valsts un
pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 43.panta 1. un 2.daļas, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atzīt pašvaldības īpašuma objekta Valkā, Blaumaņa iela 12A, kadastra numurs 9401 005 0134,
privatizāciju par pabeigtu.
2. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot un:
2.1. publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesī”, Valkas novada domes ikmēneša informatīvajā
izdevumā “Valkas Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā informāciju par to, kam un ar
kādiem nosacījumiem privatizēts lēmuma 1.punktā minētais objekts;
2.2. nosūtīt Ekonomikas ministrijai nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar pašvaldības īpašuma
objekta Valkā, Blaumaņa iela 12A, privatizācijas procedūras pabeigšanu.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77.
un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona
tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
19.§
Par *** iesniegumu ar lūgumu atlikt Pirkuma maksas apmaksas termiņu
par zemes gabalu *** pagastā “***”, uz vienu gadu
______________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo: “***”, Vijciema pagasts, Valkas novads,
iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes gabala *** pagastā “***”. Kadastra apzīmējums 9492 006 0123,
izpirkuma termiņu, sakarā ar finansiālo krīzi lopkopībā. [..]
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz 2013.gada 17.decembra Pirkuma līguma
Nr.VND/2013/580, 4.3.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 17. punktu, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže,
A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt *** lūgumu pagarināt zemes gabala *** pagastā “***”, kadastra apzīmējums 9492 006 0123,
platība 5.6ha, izpirkuma termiņu uz vienu gadu līdz 2018.gada 31.decembrim.

Uzdot Valkas novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot Vienošanos par
grozījumiem 2013.gada 17.decembra Pirkuma līgumā Nr.VND/2013/580, pagarinot izpirkuma
apmaksas termiņu līdz 2018.gada 31. decembrim.
3 . Lēmums stājas spēkā, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV
4201.
20.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
_________________________
( V.Rogainis )
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2018. gada 16.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1 ) ,vadoties no Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta, likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta,14., 15.pantiem, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. A t c e l t Valkas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumu par dzīvokļa Tirgus ielā 12-4,
Valkā, piešķiršanu *** (prot.Nr.16, 20.§), jo mainoties situācijai, *** nolēmis atteikties īrēt piešķirto
dzīvokli.
2. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta *** iela ***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 1-istabas dzīvokli Tirgus ielā 12-27, Valkā, kopējā platība 26,8 m 2, dzīvojamā platība
17,6 m2, 4.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –daļēji labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
3. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta *** iela ***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 2-istabu dzīvokli Raiņa ielā 18-27, Valkā, kopējā platība 54,4 m 2, dzīvojamā platība
33,83 m2, 4.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
4. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta *** iela ***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 2-istabu dzīvokli Semināra ielā 4-31, Valkā, 1.stāvs, kopējā platība 53,0 m 2, dzīvojamā
platība 28,7 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
5. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta “***”, *** pagasts, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 2-istabu dzīvokli Varoņu ielā 40-29, Valkā, kopējā platība 51,8 m 2, dzīvojamā platība
31,7 m2, 1.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
6. A t ļ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim *** ielā ***, Valkā, uz dzīvoklī deklarētās *** vārda, jo
viņas meita ***, ar kuru noslēgts īres līgums par dzīvokļa *** ielā *** īrēšanu, ir mainījusi
dzīvesvietu.
7. A t ļ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim *** ielā ***, Valkā, uz dzīvoklī deklarētās *** vārda.
Iesniegumu par īres līguma pārrakstīšanu iesniedzis *** vīrs ***, ar kuru noslēgts īres līgums par
dzīvokļa *** ielā ***,Valkā, īrēšanu.
8. 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).
21.§
Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(I.Grandava, V.A.Krauklis)
2.

Sastādot Valkas novada pašvaldības budžetu, pārrunās ar pašvaldības iestāžu vadītājiem tika
izstrādāti priekšlikumi izmaiņām amatu sarakstos. Izmaiņas sagatavotas, izvērtējot darbinieku darba
apjomu un pašvaldības budžeta iespējas. Gadījumos, kad apstiprinātajā amatu sarakstā atšķirībā no

iepriekš spēkā esošā amatu saraksta kāds no amatiem netiek iekļauts, uzskatāms, ka minētais amats ir
likvidēts.
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 2018.gada 22.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 11.§.) un vadoties no
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže,
A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt Valkas novada domes administrācijas un iestāžu darbinieku amatu sarakstus un darba algu
likmes uz nenoteiktu laiku pēc pievienotā saraksta (pielikumā).
2. Uzdot Valkas novada pašvaldības iestāžu vadītājiem nepieciešamības gadījumā veikt darbinieku
darba līgumos grozījumus vai izbeigt darba tiesiskās attiecības.
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2017.gada
26.janvāra lēmumu „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu
apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§).
4. Iestāžu vadītājiem līdz 2018.gada 15.februārim iesniegt Grāmatvedības un finanšu nodaļā
apstiprinātus amatu sarakstus ar darbinieku vārdiem un uzvārdiem.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
6. Noteikt, ka darba algu likmes tiek piemērotas ar 2018.gada 1.janvāri.
22.§
Atlīdzība par deputātu pienākumu pildīšanu un darbu komisijās
_______________________________________________
(V.Zariņš)
2009.gadā, izveidojot Valkas novada domi, deputātiem par deputāta pienākumu pildīšanu tika noteikta
atlīdzība LVL 5,- par vienu nostrādāto stundu, kas vēlāk tika samazināta uz nenoteiktu laiku. LVL 5,- ir
ekvivalenta EUR 7,11. Tā kā Valkas novada domē 2018.gadā ir nolemts atteikties no daudzus gadus
pastāvējušā algu samazinājuma, tad ir priekšlikums novada domes deputātiem un komisiju locekļiem
noteikt samaksu par darbu tādu pašu kā 2009.gadā, kas šobrīd būtu EUR 7,11.
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5.pants nosaka, ka
Pašvaldības domes deputātu mēnešalga nedrīkst pārsniegt mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas
noapaļots pilnos euro un kam piemērots šāds koeficients:
1) pašvaldības domes priekšsēdētājam — līdz 3,64;
2) pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam — līdz 3,2;
3) pašvaldības domes komitejas priekšsēdētājam — līdz 2,55;
31) pašvaldības domes komitejas priekšsēdētāja vietniekam — līdz 1,9;
4) pašvaldības domes deputātam — līdz 1,2.
Ja ņem vērā minēto pantu, tad 2018.gadā mēnešalga:
1) pašvaldības domes priekšsēdētājam nevarētu pārsniegt EUR 3127,- jeb EUR 18,80 stundā;
2) pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam nevarētu pārsniegt EUR 2749,- jeb EUR
16,53 stundā;
3) pašvaldības domes komitejas priekšsēdētājam nevarētu pārsniegt EUR 2190,- jeb EUR
13,17 stundā;
31) pašvaldības domes komitejas priekšsēdētāja vietniekam nevarētu pārsniegt EUR 1632,jeb EUR 9,78 stundā;
4) pašvaldības domes deputātam nevarētu pārsniegt EUR 1031,- jeb EUR 6,198 stundā.
Tā kā Valkas novada domē par deputātu darba samaksu un komisijas locekļu darba samaksu ir
noteikta atšķirīga darba samaksas sistēma,– deputātiem un komisijas locekļiem par deputātu un komisijas
locekļu pienākumu izpildi tiek maksāts par nostrādātajā stundām vienādi neatkarīgi no ieņemamā amata
un nostrādātais stundu skaits ir ierobežots ar maksimālo stundu skaitu, par kuru domes deputāts var
saņemt samaksu, tad Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
5.panta piemērošana nav racionāla un tikai varētu palielināt pašvaldības izdevumus. Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma viens no mērķiem bija ierobežot līdz
likuma pieņemšanai nekontrolēto Valsts un pašvaldības iestāžu patvaļu darbinieku un amatpersonu
atlīdzības noteikšanā, bet Valkas novada domē stingri ierobežojumi deputātu atlīdzības noteikšanā tika
noteikti jau ar Valkas novada domes 2009.gada 27.augusta nolikuma Nr.11 “Deputātu darba samaksas,
izdevumu atlīdzināšanas un darbības apstākļu nodrošināšanas nolikums” 2.punktu, kas nosaka, ka
Maksimālais apmaksājamo stundu skaits deputātiem – 40 stundas mēnesī, deputātiem –komiteju
vadītājiem – 48 stundas mēnesī. Tas nozīmē, ka nosakot atlīdzību EUR 7,11 stundā, deputāts Valkas
novada pašvaldībā no 2018.gada 1.janvāra varēs saņemt atlīdzību par deputātu pienākumu pildīšanu ne
vairāk kā EUR 284,40 mēnesī, bet komiteju vadītāji – ne vairāk kā EUR 341,28 mēnesī, kas ir apmēram
trīs reizes mazāk par to samaksu, ko paredz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likums.
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 2018.gada 22.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 12.§.) un vadoties no
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 12.punkta, Republikas pilsētas domes un

novada domes deputāta statusa likuma, 12.panta 2.daļas un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likuma 5.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe,
V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Noteikt atlīdzību Valkas novada domes deputātiem par deputāta pienākumu pildīšanu EUR 7,11
(septiņi euro 11 centi) par vienu nostrādāto darba stundu.
Noteikt atlīdzību komisiju locekļiem par darbu komisijās EUR 7,11 (septiņi euro 11 centi) par vienu
nostrādāto darba stundu.
Noteikt atlīdzību komisiju locekļiem, kuri vienlaicīgi veic komisijas sekretāra (protokolista) pienākumus,
par darbu komisijās EUR 7,63 (septiņi euro 63 centi) par vienu nostrādāto darba stundu.
Noteikt, ka šī lēmuma 1.-3.punktā noteiktā atlīdzība tiek piemērota ar 2018.gada 1.janvāri.
Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmumu „Atlīdzība par
deputātu pienākumu pildīšanu un darbu komisijās” (protokols Nr.1, 2.§).
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

23.§
Par nevalstiskajām organizācijām un biedrībām piešķirtajiem
finanšu līdzekļiem no Valkas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta
______________________________________________________________
(I.Markova)
Valkas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžetā ir paredzēti līdzekļi nevalstiskajām
organizācijām un biedrībām. Ņemot vērā to, ka nevalstiskās organizācijas un biedrības nav Valkas
novada domes pakļautībā, bet dod nozīmīgu ieguldījumu Valkas novada kultūras un sporta dzīvē un
iedzīvotāju labklājībā, nepieciešams atsevišķs lēmums par finanšu līdzekļu piešķiršanu.
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 2018.gada 22.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 13.§.) un vadoties no
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže,
A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt no Valkas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta EUR 62987,00 (sešdesmit divi
tūkstoši deviņi simti astoņdesmit septiņi euro) nevalstiskajām organizācijām un biedrībām saskaņā ar
pielikumā pievienoto sadalījumu.
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
3. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 23.§)

Nevalstiskām organizācijām un biedrībām paredzētie līdzekļi
no Valkas novada domes 2018.gada pamatbudžeta

Nr.
p.k.

Iestādes nosaukums

Mērķis

2018
Piešķirtais
finansējums
(EUR)

1.

Latvijas nedzirdīgo savienības
Smiltenes reģionālā biedrība

Rehabilitācijas pasākumu
nodrošināšanai

90

2.

Biedrība "Valkas Dāmu klubs"

Konkursu organizēšana

700

3.

Latvijas Sarkanā Krusta Valkas
komiteja

Bezmaksas medicīniska rakstura
pakalpojuma nodrošināšanai Valkas
novada iedzīvotājiem

3111

4.

Biedrība "Atbalsts cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām"

Pakalpojumu nodrošināšanai cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām

800

5.

Biedrība "Atbalsts Valkas ģimenēm"

Bērnu pieskatīšanas pakalpojuma
nodrošināšanai

3200

6.

Valkas - Lugažu Evaņģēliski luteriskā
draudze

Svētbrīžu sagatavošana

375

7.

Valkas pilsētas pensionāru klubiņš
"Zelta rudens"

Pensionāru pasākumiem,
t.sk.ekskursijas u.c.

700

8.

Latvijas Diabētu asociācija Valkas
nodaļas

Medikamentu iegādei

250

9.

Biedrība florbola klubs "Valka"
jaunieši
Biedrība florbola klubs "Valka"
pieaugušie

Veselīga dzīvesveida veicināšanai

6000

10.

11.

Valkas - Lugažu Evaņģēliski
luteriskās draudzes kristīgā
pirmsskolas izglītības iestāde
"Gaismiņa"

Izglītības pasākumu nodrošināšana
pirmsskolas vecuma bērniem

3600

12.

Badmintona klubs "Lotos"

Veselīga dzīvesveida veicināšanai

900

13.

Futbola klubs Valka

Veselīga dzīvesveida veicināšanai

5000

14.

Biedrība Futbola klubs "Valka Junior"

Veselīga dzīvesveida veicināšanai

200

15.

Biedrība "Latvijas-Igaunijas institūts"

Pieaugušo izglītības un sadarbības
starp Valku un Valgu attīstībai

12000

16.

Valkas novada apvienība cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām "Kastanis"

Pakalpojumu nodrošināšanai cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām

1281

17.

Volejbola klubs "Valka"

Veselīga dzīvesveida veicināšanai

5500

18.

Latvijas politiski represēto apvienības
Valkas nodaļa

Politiski represēto apvienības biedru
sabiedriskās dzīves uzlabošanai

500

19.

Studija JOY

800

20.

Biedrība dzīvnieku SOS "Sāra"

Bērnu muzikālai pilnveidei
Dzīvnieku labturības noteikumu
ievērošanas veicinošo pasākumu
nodrošināšanai

21.

Motoklubs "Valkas vanagi"

Veselīga dzīvesveida veicināšanai

700

22.

Valkas Vissvētākās Dievmātes
Ibērijas ikonas pareizticīgo draudze

Apkārtnes labiekārtošanai

300

Dalībai Jauniešu orķestra festivālā

600

Kultūras atbalstam Valkas novadā

240

23.

400

Jauniešu orķestris Livonija

24.

Basketbola klubs "Valka/Valga"

Veselīga dzīvesveida veicināšanai

9000

25.

Biedrība "Valkas sporta internāts"

Veselīga dzīvesveida veicināšanai

4000

26.

Biedrība "Sporta klubs "Petanks
Ērģeme""

Veselīga dzīvesveida veicināšanai

600

27.

Latvijas sporta suņkopības federācija

Suņu sporta attīstības veicināšanai
novada teritorijā

450

28.

Latvijas invalīdu integrācijas
veicināšanas asociācija (Klots)

Novada sportistu atbalstam

860

29.

Biedrība SKELETON LV

Novada sportistu atbalstam

600

30.

Biedrība "Latvijas Vieglatlētikas
veterānu Asociācija"

Novada sportistu atbalstam

230

Kopā

62987

24.§
Par dabas resursu nodokļa izlietošanu
________________________________________
(I.Markova)
Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 29.panta 1.daļu pašvaldības vides aizsardzības speciālā
budžeta līdzekļi un pašvaldības izveidotā vides aizsardzības fonda līdzekļi izmantojami tikai tādu
pasākumu un projektu finansēšanai, kuri saistīti ar vides aizsardzību, piemēram, ar izglītību un
audzināšanu vides aizsardzības jomā, vides monitoringu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un
aizsardzību, gaisa aizsardzību un klimata pārmaiņām, vides un dabas resursu izpēti, novērtēšanu,
atjaunošanu, ūdeņu aizsardzību, augšņu un grunts aizsardzību un sanāciju, vides aizsardzības iestāžu un
sabiedrisko vides inspektoru veiktspējas stiprināšanu, atkritumu apsaimniekošanu, radioaktīvo atkritumu
pārvaldību. Pašvaldība vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļus vai pašvaldības izveidotā vides
aizsardzības fonda līdzekļus var izmantot arī kā kompensāciju atkritumu poligona ietekmes zonā
dzīvojošajiem iedzīvotājiem.
Lai 2018.gadā veiktu ar vides aizsardzību un atjaunošanu saistītas aktivitātes Valkas novadā, kuras
finansējamas no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem, nepieciešams lemt par dabas resursu nodokļa
izlietošanu. Paredzēts, ka dabas resursu nodoklis tiks izmantots sekojošiem mērķiem: Meža dienu
pasākumu norisei Valkas novadā, maksai par atkritumu izvešanu, koku, daudzgadīgo stādījumu
atjaunošanai un puķu stādu iegādei, vides sakārtošanai.
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 2018.gada 22.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 14.§.) un vadoties no
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta un Dabas resursu nodokļa
likuma 29.panta 1.daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt EUR 30946,00 (trīsdesmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit seši euro) no dabas resursu nodokļa
ieņēmumiem šādiem mērķiem: Meža dienu pasākumu norisei Valkas novadā, maksai par atkritumu
izvešanu, koku, daudzgadīgo stādījumu atjaunošanai un puķu stādu iegādei, vides sakārtošanai.
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors.
3. Lēmuma izpildi kontrolē domes priekšsēdētājs.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
25.§
Par Valkas novada domes izglītības iestāžu
izdevumu tāmēm 2018.gada savstarpējiem norēķiniem
_______________________________________________
(I.Markova)
Valkas novada dome izskata Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietnieka iesniegumu ar
lūgumu apstiprināt Valkas novada domes izglītības iestāžu tāmes un viena izglītojamā izmaksas mēnesī,
lai veiktu savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Aprēķini veikti
atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”.
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 2018.gada 22.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 15.§.) un vadoties no
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe,
V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes izglītības iestāžu tāmes savstarpējiem norēķiniem atbilstoši Ministru
kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” bez valsts dotācijām (1.pielikums).
2. Apstiprināt Valkas novada domes Valkas mākslas skolas 2018.gada viena izglītojamā izmaksas bez
valsts dotācijām mēnesī norēķiniem ar Valgas pašvaldību (2.pielikums).
3. Slēgt līgumus ar pašvaldībām par bērnu uzturēšanos izglītības iestādēs atbilstoši Ministru kabineta
2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”.
4. Slēgt līgumus ar Valgas pašvaldību par bērnu uzturēšanos Valkas Mākslas skolā.
5. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.
6. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
7. Lēmuma stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

1.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 25.§)
Valkas novada domes
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU TĀMES
SAVSTARPĒJIEM NORĒĶINIEM PAR IZGLĪTĪBAS PAKALPOJUMIEM
(pēc 2017.gada naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem)

kods

PII
Pasaciņa

Valkas
speciālā PII
"Pumpuriņā"

Valkas Jāņa
Cimzes
ģimnāzija

Ozolu
sākumskola

Vijciema
pamatskola

Kārķu
pamatskola

Ērģemes
pamatskola

Atalgojums

1100

227709

51041

200475

38191

42228

53446

87912

Darba samaksa pamatdarbiniekiem

11191

84734

51041

200475

31 793

34246

47475

54302

Darba samaksa pedagogiem

11192

142975

6 398

7746

5971

30418

Koda nosaukums

0

Darba samaksa pedagogiem no pašvaldības budžeta

11192B

0

Darba samaksa 5.,6.gad. pedagogiem no pašvaldības
budžeta

11193B

0

236

3192

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas un kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas pamatdarbā

1200

69348

14392

61324

17409

11579

16340

27829

12101

27953

14392

61324

15 858

9362

14616

17448

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas pedagogiem

12102

41395

0

1551

2161

1724

9628

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas 5.,6.gad. pedagogiem

12103

0

Pakalpojumi

2000

53570

23438

110138

Komandējumi un dienesta braucieni

2100

188

Pakalpojumi

2200

37695

19233

78589

Pasta,telefona un sakaru pakalpojumi

2210

698

701

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

2220

32680

Izdevumi par apkuri

2221

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju

2222

56
9917

753

25423

27519

31094

16

74

60

5032

13611

19048

8949

4260

1 670

606

885

999

15417

61362

2461

9267

12964

4680

24143

10957

47888

2993

697

2916

651

Izdevumi par elektroenerģiju

2223

4685

3572

8734

2 353

9052

12562

4465

Izdevumi par atkritumu savākšanu
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības
nodrošināšanu saistītie izdevumi
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi

2224

859

191

1824

108

215

402

215

2230
2240

1680
2486

369
2632

4832
7980

133
768

269
3469

734
4295

772
2498

Informācijas sistēmas uzturēšana

2250

151

Īres un nomas maksas
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un
inventārs

2260
2300

Biroja preces un inventārs
Kurināmais
Zāles, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti

85

97

114

70

73

15687

4205

30194

4835

11645

8347

21689

2310
2320
2340

7980

1247

13872

1263
2 130

103

503

3031
1162
43

6308
11718

37

1280
6328
27

Kārtējie remontu un iestāžu uzturēšanas materiāli
Mācību līdzekļi un materiāli

2350
2370

5527
2143

2278
577

12284
3535

1 442

2466
1544

4025
86

3197
466

Izdevumi periodikas iegādei

2400

704

50

151

50

396

Bibliotēku krājumi

5233

1131

Izdevumi kopā

350 627

88 871

Ieņēmumi

373 068

253

450

65 517

79 483

97 305

147 285

0

Kopā Valkas novada budžeta finansējums
Izglītojamo skaits uz 01.01.2018.
Gada izmaksas uz 1 izglītojamo EUR
Mēneša izmaksas uz 1 izglītojamo EUR
Valkas novada domes priekšsēdētājs

350 627

88 871

373 068

65 517

79 483

97 305

147 285

204

54

564

15

68

44

93

1718,76

1645,76

661,47

4367,81

1168,87

2211,47

1583,71

137,15

55,12

363,98

97,41

184,29

131,98

143,23

V.A.Krauklis

2.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 25.§)
Valkas novada domes
Izglītības iestāžu tāmes
Savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu pakalpojumiem
Koda nosaukums

kods

Valkas mākslas
skola

Atalgojums

1100

54272

Darba samaksa pamatdarbiniekiem

11191

54272

Darba samaksa pedagogiem

11192

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas un kompensācijas
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
pamatdarbā
Pakalpojumi
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi

1200

13637

12101
2000
2100
2200

13637
14261
150
9741

Pasta, telefona un sakaru pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
Izdevumi par apkuri

2210
2220
2221

240
6500
4200

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju

2222

300

Izdevumi par elektroenerģiju

2223

1940

Izdevumi par atkritumu savākšanu
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības
nodrošināšanu saistītie izdevumi

2224

60

2230

1211

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi

2240

1430

Informācijas sistēmas uzturēšana
Īres un nomas maksas
Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un inventārs
Biroja preces un inventārs
Kurināmais
Zāles, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti
Kārtējie remontu un iestāžu uzturēšanas materiāli
Mācību līdzekļi un materiāli
Izdevumi periodikas iegādei
Bibliotēku krājumi
Izdevumi kopā
Ieņēmumi

2250
2260
2300
2310
2320
2340
2350
2370
2400
5233

360
4310,0
1450,0
550
10
800
1500
60
82 170
21800

Kopā Valkas novada budžeta finansējums

60 370

Izglītojamo skaits uz 01.01.2018.

256

Gada izmaksas uz 1 izglītojamo EUR

235,82

Mēneša izmaksas uz 1 izglītojamo EUR
Valkas novada domes priekšsēdētājs

26,20

V.A.Krauklis

26.§
Par saistošo noteikumu Nr.1
„Valkas novada pašvaldības 2018.gada speciālais budžets”
apstiprināšanu
_______________________________________________
(I.Markova)
Valkas novada dome izskata saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2018.gada speciālais
budžets” projektu.
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 2018.gada 22.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 16.§.) un vadoties no Latvijas Republikas
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2018.gada speciālais budžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2018.gada speciālais budžets” triju dienu laikā
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas novada
domes ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
6. Lēmuma stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2018.gada 25.janvārī

Nr.1
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 26.§)

“Valkas novada pašvaldības 2018.gada speciālais budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punktu un 46.pantu
un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
16.pantu

Apstiprināt 2018.gada Valkas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
(pielikumā).
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

27.§
Par saistošo noteikumu Nr.2
„Valkas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets” apstiprināšanu
_______________________________________________
(I.Markova)
Valkas novada dome izskata saistošo noteikumu Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets”
projektu.
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 2018.gada 22.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 17.§.) un vadoties no Latvijas Republikas
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets” triju dienu laikā rakstveidā
un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas novada
domes ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
6. Lēmuma stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2018.gada 25.janvārī

Nr.2
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 27.§)

“Valkas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punktu un 46.pantu
un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
16.pantu

1. Apstiprināt 2018.gada Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
(1.pielikums).
2. Paskaidrojuma raksts (2.pielikums).

Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

1.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2

2.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.2
Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.2 „ Valkas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets”
Valkas novada ekonomiskā situācija
Valkas novads ir viens no 110 Latvijas Republikas administratīvajiem novadiem un tas izveidots 2009. gada
1.jūlijā. Novada platība ir 906,8 km², iedzīvotāju skaits uz 2018. gada 1.janvāri ir 8938 pēc PLMP iedzīvotāju
reģistra datiem. Ģeogrāfiski Valkas novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, vēsturiskā Vidzemes reģionā.
Novadu veido Valkas pilsēta un Ērģemes, Kārķu, Valkas, Vijciema un Zvārtavas pagastu teritorijas. Novada
administratīvais centrs ir Valkas pilsēta. Novads robežojas ar Igaunijas Republiku, Apes, Smiltenes, Strenču,
Burtnieku un Naukšēnu novadiem. Valkas novada robeža ar Igaunijas Republiku ir apmēram 75 km, no tiem
aptuveni trešdaļa ir pa Gaujas upi. Valkas novads atrodas 170 km attālumā no Latvijas Republikas galvaspilsētas
Rīgas, 50 km attālumā no nacionālās nozīmes attīstības centra Valmieras, robežojas ar Igaunijas pilsētu Valgu un
atrodas 90 km attālumā no Tartu – otras lielākās pilsētas Igaunijā. Novadu šķērso valsts nozīmes galvenais
autoceļš A3 (E264) Rīga – Tartu, valsts reģionālie autoceļi Valka – Smiltene, Valka – Rūjiena, Valka – Vireši,
dzelzceļš Rīga – Tallina, kas sekmē Valkas novada un citu reģionu apdzīvoto vietu sasniedzamību. Liela daļa
Valkas novada teritorijas ir iekļauta Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un Aizsargājamo ainavu apvidū
„Ziemeļgauja” (NATURA 2000).
Valkas novads ir vieta, kur ir labvēlīga vide daudznozaru uzņēmējdarbības attīstībai. Lielāko daļu novada
teritorijas aizņem meži (58.57%) un lauksaimniecībā izmantojamā zeme (39.05%). Pārējie zemes izmantošanas
veidi aizņem relatīvi nelielas platības – apbūves zemes (1.46%), zeme zem ūdeņiem (0,69%), derīgo izrakteņu
ieguves teritorijas (0.24%). Novadā veiksmīgi darbojas vairāki mežsaimniecības un kokapstrādes uzņēmumi.
Lielākie uzņēmumi Valkas pilsētā ir putu polietilēna izstrādājumi un burbuļplēves ražošana (SIA „PEPI RER”), auto
rezerves daļu ražošana (SIA „efn NORD”), kūdras ieguve, mazo HES būvniecība, meliorācijas darbu pakalpojumi
(SIA „Valkas Meliorācija”), metālapstrāde (SIA „Akords – 3”, SIA „Valkas MD”), šūšana (SIA „Elēģija Vīle”, SIA „SG
Valka”, SIA SPE), pārtikas ražošana (gaļas produkcija – SIA „Servilat”), maizes un konditorijas izstrādājumu
ražošana, kokapstrāde (SIA „Prestižs”, SIA „Valkas meliorācija”, SIA „Valkas Meži”, koka guļbūvju ražošana – SIA
„Alfa Log Houses”), būvniecība (SIA „Valkas Būvnieks”, SIA „MJ Eirobūve”, SIA „Indrāni V”), siltuma un elektrības
ražošana (biomasas koģenerācijas spēkstacija – SIA „Enefit Power & Heat Valka”), degvielas mazumtirdzniecība .
Visās 5 pagastu teritorijās galvenās uzņēmējdarbības nozares ir lauksaimniecība (graudkopība, kartupeļu
audzēšana, lopkopība – galvenokārt piena lopkopība), mežizstrāde un kokapstrāde. Lielākie uzņēmumi lauku
teritorijās ir: Ērģemes pagastā – lauksaimniecības uzņēmumi Z/S „Dambīši”, Z/S „Lejasciņi”, Kārķu pagastā –
lauksaimniecības uzņēmumi Z/S „Auri”, Z/S „Jasmīni” (brieži un savvaļas govis), Vijciema pagastā – SIA „Cellīši un
Partneri” (kokapstrāde), Z/S „Piekalnes”, KS „Vijupe” (lauksaimniecības uzņēmumi), Valkas pagastā – SIA
„Vārpas 1” (kokapstrāde), SIA „Valdro Agro”, Z/S „Kalnieši” (lauksaimniecības uzņēmumi), Zvārtavas pagastā – Z/S
„Avoti”.
Valkas novada sociālā situācija
Kopējais iedzīvotāju skaits Valkas novadā pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 01.07.2017. –
9048 iedzīvotāji, no tiem:
Valkas pilsētā – 5236
Ērģemes pagastā – 871
Kārķu pagastā – 646
Valkas pagastā – 1214
Vijciema pagastā – 692
Zvārtavas pagastā – 389
Novadā līdz darbaspēju vecumam ir 1166 personas, darbaspēju vecumā 5659 personas un pēc
darbaspēju vecuma 2223 personas. No 2009.gada 1.janvāra līdz 2017.gadam 1.janvārim iedzīvotāju skaits
Valkas novadā samazinājies par 1476 iedzīvotājiem.
Faktiskais iedzīvotāju skaits novadā ir mazāks, jo iedzīvotāji ekonomisku apstākļu dēļ meklē darbu gan
ārvalstīs, gan galvaspilsētā. Nestabilā ekonomiskā un sociālā situācija, augstais bezdarbs un salīdzinoši zemais
atalgojums kavē iedzīvotāju atgriešanos novadā.
Dzimšana
2017.gadā Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 78 dzimšanas reģistri, kas ir par 7 mazāk nekā 2016.
gadā. Piedzimušas 38 meitenītes un 40 zēni. 35 ( 47%) bērni dzimuši, vecākiem esot laulībā, 40 reģistri sastādīti,

pamatojoties uz vecāku kopīgu iesniegumu par paternitātes atzīšanu, bet 3 dzimšanas reģistros ziņu par tēvu nav.
29 ģimenes sagaidījusi savu pirmdzimto, 20 gadījumos bērns bija otrais savu vecāku ģimenē, 18 - trešie, 7 –
ceturtie, 1- piektais, divi - sestie un viens- desmitais! 40 jaundzimušo pirmā deklarētā dzīvesvieta bija Valkas
pilsētā, 15 – Valkas pagastā, 9 – Ērģemes pagastā, 1 – Kārķu pagastā, 7 – Vijciema pagastā, 2 – Zvārtavas
pagastā, 4 – citās pašvaldībās. Vismazāk jaundzimušo reģistrēts jūlijā un novembrī, kad novadā piedzima tikai pa
2 bērniņiem, visvairāk – martā un maijā – pa 9 un jūnijā - 10.
Miršana
Diemžēl 2017.gadā audzis reģistrēto mirušo skaits – reģistrētas 152 miršanas, kas ir par 6 vairāk, kā 2016.
gadā. Mirušas 82 sievietes un 70 vīrieši. Miris 91 Valkas iedzīvotājs, 10 Ērģemes pagastā, 6 Kārķu pagastā, 25
Valkas pagastā, 3 Vijciema pagastā, 9 Zvārtavas pagastā dzīvojušie un 8 citās pašvaldībās dzīvojušie. Nav
reģistrēti zīdaiņu un bērnu miršanas gadījumi, samazinājies arī mirušo skaits “spēka gados”, tādēļ pieaudzis mirušo
vidējais vecums. Vecumā no 0 līdz 50 gadiem miruši 5 cilvēki, vecuma grupā no 51 līdz 60 gadiem – 13, vecuma
grupā no 61 līdz 70 gadiem- 33, vecuma grupā no 71- 80 gadiem- 45, vecuma grupā no 81- 90 gadiem- 41,
vecuma grupā virs 90 gadiem – 15 mirušie.
Vislielākais mirušo cilvēku skaits ir bijis gada pirmajā pusē – februārī - 16, martā – 19, jūnijā - 20 mirušie,
vismazākais – gada beigās novembrī un decembrī – pa 8, savukārt novadam “vismelnākās” dienas bija 17.
februāris, 22. jūnijs un 30. jūlijs, kad katru dienu dzimtsarakstu nodaļā tika reģistrēti 3 miršanas gadījumi.
Dabiskais pieaugums – izteikti ar mīnusa zīmi
Ņemot vērā, ka dzimušo skaits ir sarucis, bet mirušo – nedaudz audzis, demogrāfiskā situācija novadā 2017.
gadā diemžēl nav uzlabojusies. Dabiskais pieaugums ir izteikti negatīvs – mirstība gandrīz 2 reizes jeb par 74
pārsniedza dzimstību, un šī starpība ir lielāka, kā iepriekšējos gados.
Laulība
Salīdzinājumā ar 2016. gadu, kad Valkas novadā bija noslēgtas 36 laulības, pērn to skaits ir nedaudz
palielinājies un sasniedzis 39. Piecas laulības reģistrētas baznīcās. Pirmajā laulībā stājušies 29 vīrieši un 27
sievietes, laimi otro reizi mēģinājuši atrast 9 vīrieši un 10 sievietes, divas dāmas un viens kungs “otro pusīti
apņēma” trešo reizi. Jaunākajam līgavainim bija 22 gadi, vecākajam - 80 gadi, jaunākajai līgaviņai - 22 gadi,
vecākajai - 79 gadi! Līdzīgi kā citus gadus populārākie kāzu mēneši bijuši jūlijs un augusts. Maiju par kāzu mēnesi
izvēlējās 5 mūsu organizētās „bezmaksas laulību akcijas” pāri. Nemainīgi liels ir šķirto laulību skaits – atzīme par
laulības šķiršanu izdarīta 25 reģistros.
Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2017. gada 31. decembrī bija
6,8% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita.
Reģistrēto bezdarbnieku skaits Valkas novadā uz 2017. gada 30. novembrī bija 282 bezdarbnieki (5,9%). 2016.
gada 31. decembrī bezdarbnieku skaits Valkas novadā bija 265.
2017. gadā Valkas filiālē reģistrēto brīvo darba vietu skaits kopā 1038, noņemto brīvo darba vietu skaits 2017.
gadā kopā 1017.
Reģistrēto bezdarbnieku skaits sadalījumā pa dzimumiem, problēmgrupām uz 2017. gada 30. novembri :
Sievietes: 142
Vīrieši: 140
Ilgstošie bezdarbnieki: 73
Invalīdi-bezdarbnieki: 36
Jaunieši vecumā no 15-24 gadiem: 18
Pirmspensijas vecuma bezdarbnieki: 57
Bezdarbnieku skaita sadalījums Valkas novadā pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem uz 2017.
gada 31. decembri:
Valkas pilsētā 131 cilvēks;
Ērģemes pagastā 32 cilvēki;
Kārķu pagastā 22 cilvēki;
Valkas pagastā 46 cilvēki;
Vijciema pagastā 15 cilvēki;
Zvārtavas pagastā 29 cilvēki.
Saskaņā ar Valkas novada Sociālā dienesta datiem personas, kurām no 2017.gada sākuma vismaz vienu
dienu ir bijis spēkā trūcīgas personas statuss personu skaits: 513, vismaz vienu reizi izmaksāts vismaz viens
sociālās palīdzības pabalsts, kopā personu skaits: 848, vismaz vienu reizi izmaksāts pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, personu skaits: 163, vismaz vienu reizi izmaksāts dzīvokļa
pabalsts, personu skaits: 737, vismaz vienu reizi izmaksāts kāds no pārējiem pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem, personu skaits: 556.

Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem izlietotie līdzekļi no 2017.gada sākuma, kopā 172759 EUR. No tiem
- pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 45416.97 EUR, dzīvokļa pabalsts 82086.36 EUR,
pārējie pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti 45255.67 EUR t.sk., pabalsts veselības aprūpei 18137.20 EUR.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi tika nodrošināti 72 personām. Garantētā
minimālā ienākuma nodrošināšanai kopā iztērēti 39218.47 EUR nodrošinot pabalstu 160 personām, 96 ģimenēm.
Saskaņā ar Valkas novada Sociālā dienesta datiem 2011. gadā trūcīgas personas statuss bija piešķirts 1917
personām, 2012.gadā 1669 personai, 2013.gadā 1258 personām, 2014.gadā 1128 personām, 2015.gadā – 689
personām, 2016.gadā 616 personām, 2017.gadā 1262. Sociālajos pabalstos 2011.gadā tika izmaksāti 316754 lati
(450700 eiro), 2012. gada 11 mēnešos 250877 lati (356965), 2013. gadā 205697 lati (292680 eiro), 2014. gadā
166524 eiro, 2015. gadā 256346 eiro, 2016. gadā 247291 eiro, 2017. gadā 257705,79 eiro.
Valkas novada uzdevumi saimnieciskajam gadam un nākamajiem gadiem.
2018.gadā strādājam, lai padarītu efektīvāku novada pārvaldību un vairāk spētu motivēt darbiniekus. Tāpēc
notiek gan štatu samazināšana, gan slodžu un pienākumu pārdale. Atteiksimies no samazinātajām algu likmēm,
saimnieciskajās struktūrās palielināsim iespējas materiāli motivēt darbiniekus.
Sāksim praktiski realizēt vairākus nozīmīgus projektus, kas dos pozitīvu impulsu novada attīstībai un ietekmēs
to vairākas desmitgades. Šo projektu viens no pozitīvajiem aspektiem-vairāk nekā 100 jaunu darba vietu, kas
perspektīvā palielinās arī pašvaldības budžeta ieņēmumus.
Lielas pārmaiņas gaidāmas izglītībā. Centīsimies sabalansēt izglītības pieejamību tuvāk dzīvesvietai un reizē
vidusskolas līmeni pacelt augstākā pakāpē.
Būtiski uzlabosim arī iedzīvotājiem un uzņēmējiem vajadzīgo infrastruktūru.
Nākamajos gados būtiski panākt, lai valsts kompensētu to budžeta daļu, ko pazaudējam, jo vairāk nekā 1000
cilvēku faktiski dzīvo novadā, bet deklarējuši savu dzīves vietu Igaunijā. Turpināsim lielus attīstības projektus, kas
spēs piesaistīt arī jaunus iedzīvotājus darba spējas vecumā. Pakāpeniski jāuzlabo medicīnas un sociālo
pakalpojumu kvalitāte un pieejamība.
Tas viss prasīs radošu pieeju, kā arī stingru budžeta disciplīnu.
2018. gadā pašvaldība sāk realizēt vairākus apjomīgus un nozīmīgus projektus, lai veicinātu novada attīstību un
izaugsmi.
Īpaši būtisks Valkas un Valgas pilsētu attīstībai būs pilsētu Valkas un Valgas centra attīstības projekts, kuru
Valkas novada dome realizē kopā ar Valgas pašvaldību. Šī projekta tehnisko projektu izstrādā arhitektu birojs “In
Project Studio Barcelona” no Barselonas Spānijā un plānots, ka pārbūves darbi tiks uzsākti 2018.gada pavasarī.
Šim projektam ir rezervēti vairāk nekā 3,5 miljoni eiro, no kuriem 3 miljoni EUR ir Igaunijas - Latvijas PSP
finansējums. Nauda tiks izmantota maksimāli efektīvi, lai rezultātā izveidotu pilsētas centru, kas ir draudzīgs
pilsētas iedzīvotājiem, uzņēmējiem un tūristiem. Abas pašvaldības iegūs pilsētas iedzīvotājiem un viesiem
patīkamu un unikālu publisko ārtelpu.

Valkas novada dome piedalās trīs Igaunijas – Latvijas programmas līdzfinansēto projektu ieviešanā:
Sadarbībā ar Valgas pilsētas valdi tiek īstenots INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības
programmas 2014 – 2020 projekts „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” (“Valga – Valka Twin –
Town Centre Development”). Projekta mērķi ir radīt kopēju pārrobežu ārtelpu uz Igaunijas – Latvijas robežas Dvīņu
pilsētā Valgā – Valkā. Projekta uzdevumi: (1) Uzlabot fizisko sasaisti un radīt jaunu kopēju un integrētu pārrobežu
publisko ārtelpu Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centrā; (2) Veicināt Valgu – Valku kā kopēju pilsētu, iedrošinot
pilsētu kopienu integrāciju un palielinot attīstītā Dvīņu pilsētas centra atpazīstamību starp iedzīvotājiem, tūristiem
un uzņēmējiem; (3) Attīstīt piemērotu uzņēmējdarbības vidi, lai atbalstītu un piesaistītu privātās investīcijas un
uzņēmējdarbību un veicinātu pārrobežu sadarbību Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centrā. Projekta vadošais
partneris ir Valkas novada dome. Projekta kopējās plānotās izmaksas 3 529 411,76 EUR, t.sk., ERAF finansējums
2 999 999,98 EUR. Valkas novada domes budžets projektā 1 777 987,29 EUR, t.sk., valsts budžeta dotācija 88
899,36 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums 177 798,74 EUR. Līdz 2018. gada martam plānots pabeigt
būvprojektu un uzsāk būvdarbus.
Tāpat arī Valkas novada dome ir uzsākusi Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā
atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā”
īstenošanu. Projekta mērķis ir Valkas pilsētas degradētās teritorijas atjaunošana atbilstoši pašvaldības attīstības
programmai, lai veicinātu ilgtspējīgas ražošanas teritorijas izveidošanu un uzņēmējdarbības attīstību, palielinātu
privātās investīcijas, sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībā. Projekta ietvaros 2016. gadā
veikta Parka ielas seguma atjaunošana (2.kārta). 2018.gadā tiks veikta jaunas ražošanas ēkas un ar to saistītās
infrastruktūras būvniecība un teritorijas labiekārtošana degradētajā teritorijā Varoņu ielā 37A, 39A, Valkā. Projekta
plānotās kopējās izmaksas 3 568 307,98 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 3 286 368,03 EUR un neattiecināmās
izmaksas 281 939,95 EUR. 2 595 572,35 EUR ir ERAF finansējums, 137 412,65 EUR valsts budžeta dotācija un

Valkas novada domes līdzfinansējums 553 383,03 EUR attiecināmajām izmaksām un 281 939,95 EUR
neattiecināmajām izmaksām.
2017.gada septembrī tika iesniegti vēl 2 projekta iesniegumi Darbības programmai "Izaugsme un nodarbinātība"
5.6.2.specifiskam atbalsta mērķim “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām”. Projekta “Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai”
ietvaros 2018. un 2019.gadā plānotas divas aktivitātes: ražošanas teritorijas izveidošana īpašumā Ķieģeļceplis,
Valkā un piebraucama ceļa izbūve īpašumā “Cepļa pļavas”, Valkā. Projekta kopējas izmaksas 2 066 236,82 EUR,
t.sk., attiecināmas izmaksas 1 714 709,83 EUR un neattiecināmas izmaksas 351 526,99 EUR. 1 299 999,94 EUR
ir ERAF finansējums, 63 320,61 EUR valsts budžeta dotācija un Valkas novada domes līdzfinansējums 351 389,28
EUR attiecināmajam izmaksām un 351 526,99 EUR neattiecināmajam izmaksām.
Projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” ietvaros no
2018. līdz 2020.gadam plānota ražošanas teritorijas izveidošana īpašumā “Zaļkalni”, Kārķu pag., Valkas novads.
Projekta kopējas izmaksas 625 664,70 EUR, t.sk., attiecināmas izmaksas 625 664,70 EUR. 539 591,85 EUR ir
ERAF finansējums, 20 780,36 EUR valsts budžeta dotācija un Valkas novada domes līdzfinansējums 134 560,35
EUR attiecināmajam izmaksām.
Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Valkas novadā, Valkas novada dome kopš 2016. gada līdzfinansē
Valkas novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu projektus uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu
projektus uzņēmējdarbības uzsākšanai Grantu programmas “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” ietvaros.
Kopējais pašvaldības piešķirtais finansējums 2017.gadā bija EUR 5000.
Valkas novada dome 2017. gadā par veiktajiem darbiem pašvaldības ieviestajos Eiropas Savienības
līdzfinansētos projektos ir pārskaitījusi 596 682,83 EUR un 2017. gadā saņemtais ES fondu līdzfinansējums
ir 716393 EUR.
Attīstības un plānošanas nodaļa 2017. gadā turpināja darbu un izstrādāja jaunus projektus ES 2014.–2020.
gada programmēšanas perioda ietvaros izsludinātajām projektu atlase kārtām: 6 Eiropas reģionālās attīstības
fonda (ERAF) projekti, 3 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti, 11 LEADER projekti, 3 Interreg Igaunijas – Latvijas
programmas projekti, 1 Kohēzijas fonda projekts, 1 Norvēģijas finanšu instrumenta projekts, 1 LIFE programmas
projekts, 2 ELFLA projekti.
Nodaļas speciālisti, sadarbībā ar novada veselības speciālisti Lindu Zariņu 2017. gadā uzsāka ieviest ESF SAM
9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekta
“Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” aktivitātes. Kopējās plānotās
projekta attiecināmās izmaksas ir 106585.00 euro, tai skaitā ESF finansējums ir 90597.25 euro un valsts budžeta
finansējums - 15987.75 euro. Projektu plānots ieviest laikā no 2017. gada līdz 2019. gadam. 2017. gadā projektā
iesaistījušies 915 unikālie dalībnieki (ja persona piedalās vairākos pasākumos, tā par katru reizi aizpilda dalībnieka
anketu, bet tiek uzskaitīta 1x), tai skaitā slimību profilakses pasākumos 165 personas un veselības veicināšanas
pasākumos 750 personas. Aktīvākas ir bijušas sievietes – 585, vīrieši – 329. Visvairāk apmeklētās aktivitātes ir
ķermeņa masas indeksa noteikšana un veselīgo našķu baudīšana pēc skriešanas seriāla “Optimists”, peldēšana
Valkas un visu pagastu skolu bērniem, vingrošana senioriem un vingrošana sēdoša darba darītājiem.
Ir izstrādāts un iesniegts atklātam projektu konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gada
atbalsta pasākuma 4.3 “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras
attīstībā” projektu iesniegšanas 4. kārtai. Projekta pieteikums “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas
sistēmas atjaunošana Valkas pagastā”, Projekta ietvaros paredzēta pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmas ŪSIK kods 632881:02, pik.01/90-16/30 projektēšana, būvuzraudzība un izbūve. Izbūvējamā
meliorācijas sistēma atrodas Valkas pagastā “Ķeizarpurvs - Pedele”. Kopējās plānotās projekta izmaksas ir EUR
87928,11, kur 90% no kopējām projekta izmaksām jeb EUR 79 135,30 līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai (ELFLA), un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 10% jeb EUR 8792,81.
Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības
iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumu projektu ir sagatavots un iesniegts Centrālajā un finanšu līgumu
aģentūrā projekta pieteikums “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijā”. Projekta ietvaros tiks izveidots skolas internāts Domes bulvārī 3, veicot ēkas renovāciju un
iekārtošanu, izveidojot divvietīgus numuriņus uz diviem numuriņiem viena tualetes un dušas telpa, ar lekciju telpu
1.stāvā, kā arī nodrošinot vides pieejamību. Ausekļa ielas korpusa ēkā tiks veikta otrā stāva pilnīga pabeigtība,
veicot klašu telpu, gaiteņa remontus, nodrošinot mūsdienām atbilstošas, multifunkcionālas mēbeles. Raiņa ielas
korpusa ēkā tiks izveidota Dabaszinību (eksperimentu) laboratorija (Nr. 4 un 5), Multifunkcionāla laboratorija,
apvienojot telpas nr. 11 un 12. Vides pieejamības nodrošināšana. Projekta kopējās plānotās izmaksas 1 864 939
EUR, programmas finansējums 1 247 392,00 EUR, pašvaldības finansējums 617 547,00 EUR.
Valkas novada dome ir iesaistījusies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) projektā „PROTI un
DARI!”, kas tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa
"Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos
Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros. Projekta mērķis ir
motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu, un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts
aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Projekta finansējuma saņēmējs ir JSPA un tā īsteno projektu sadarbībā ar
pašvaldībām, kas projekta īstenošanā iesaista pašvaldības stratēģiskos partnerus. Projekta īstenošanas laiks no

2016. līdz 2018. gadam. Trīs gadu periodā Valkas pašvaldība plāno iesaistīt projektā 32 mērķa grupas jauniešus,
kopējais pieejamais finansējums 50 054,40 EUR. Līdz 2017.gada decembrim projektā iesaistīti 6 (seši) mērķa
grupas jaunieši.
Valkas novada attīstības programma 2015.-2021.gadam tika apstiprināta ar 2015.gada 30.jūlija sēdes
lēmumu (protokols Nr.11,1.§.).
Saskaņā ar Valkas novada domes 2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.16,3.§.) tika precizēta
izstrādātā investīciju plāna atsevišķa sadaļa attiecībā uz ES finansējuma specifisko atbalsta mērķi (SAM) – 5.6.2.
teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības
programmām un specifiskais atbalsta mērķis (SAM) - 5.3.1. Ūdenssaimniecības sistēmu attīstība, uzlabojot vides
stāvokli.
ZEMES PĀRVALDĪBA
2017.gadā sagatavoti un apkopoti nepieciešamie dokumenti un zemesgrāmatā reģistrēti 45 pašvaldībai
piederoši nekustamie īpašumi. Kā arī aktualizēta informācija par 38 nekustamiem īpašumiem.
Kopš šī gada sākuma, pašvaldība arī veic nekustamo īpašumu lietošanas mērķu maiņu un aktualizāciju
tiešsaistes režīmā Valsts zemes dienesta kadastra reģistra informācijas sistēmā. Šī uzdevuma pildīšanai ir izskatīti
iesniegumu, pieņemti lēmumi un veikta lietošanas mērķu aktualizācija.
2017. gadā notika 12 zemes komisijas sēdes, kur kopumā darba kārtībā tika izskatīti 219 jautājumi, sagatavoti
attiecīgi lēmumprojekti un sēžu izraksti, kuri nosūtīti ar lēmumu pieņemšanu saistītajām personām.
2017. gadā pamatojoties uz Valkas novada domes Zemes komisijas un Valkas novada domes sēdē
pieņemtajiem lēmumiem, kopumā tika sagatavoti un Teritorijas plānošanas daļas reģistrā reģistrēti 125 nomas
līgumi un vienošanās. Līdz gada beigām kopumā ir parakstīti 90 nomas līgumi un vienošanās.
2017. gadā minētajā reģistrā tika reģistrēti 20 jauni nomas līgumi. Kopumā līdz 2017. gada 31. decembrim
reģistrēti 168 privāttiesiski noslēgtie lauksaimniecības zemes nomas līgumi.
Tiek uzturēta un aktualizēta augstas detalizācijas pakāpes topogrāfisko datu bāze (ADTI), kas ietver jauno
(uzmērīto) topogrāfisko datu pārbaudi un to sakārtošanu planšetēs, atbilstoši noslēgtajam līgumam ar Valsts
zemes dienestu.
Valkas novada administratīvajā teritorijā līdz 2017.gada 31.decembrim ir aktualizētas 630 planšetes.
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻU ADMINISTRĀCIJA
Kopumā 2017. gadā reģistrēti, pārbaudīti un ievietoti planšetēs 103 jauni topogrāfiskās uzmērīšanas un
izpilduzmērījumu darbi, kas ievietoti kopumā 208 planšetēs.
Pavisam Valkas novada nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites reģistrā reģistrēto kontu skaits ir 13526, no tās
zemei – 7956, ēkām – 5570.
Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis 2017. gadā sastāda EUR 506 291.34.
Par 2017. gadu kopumā samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis - EUR 510 755.77, (no tā 13247.04
nokavējuma nauda).
tai skaitā:
Nekustamā
īpašuma veids
Zeme
ēkas, mājoklis

Aprēķināts, EUR
par 2017.gadu

Samaksāts, EUR par 2017.gadu
(kārtējie maksājumi)

Samaksāti parādi EUR
(par iepriekšējiem periodiem)

366533.96
139757.38

349015.95
118957.58

23836.64
18945.60

Kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds Valkas novadā uz 01.01.2018. sastāda EUR 129440.37, no tā
pamatparāds 97543.69, nokavējuma nauda 31896.68.
2017. gadā kopumā izsūtīti 266 brīdinājumi par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma
naudas samaksu. Sagatavoti 52 lēmumi par nokavētu nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā un nodoti
Tiesu izpildītājiem – parādu piedziņai. Sagatavoti 7 lēmumi par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu
labprātīgu izpildi.
Sagatavotas izziņas par nodokļu nomaksu, atbildes uz tiesu izpildītāju pieprasījumiem un fizisku un juridisku
personu iesniegumiem.
Regulāri tiek veikts izskaidrojošs darbs par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina un samaksas kārtību.
Regulāri tiek veikts nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins trūcīgajām un mazturīgajām personām, piešķirot
atvieglojumus. Kopumā piešķirti dažādi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 6946.15 EUR apmērā.
Veikta nekustamā īpašuma prognozes sagatavošana 2018. gadam.
Veikts papildus aprēķins par neapstrādātu lauksaimniecības zemi par 2017. gadu. Papildus aprēķinātā summa
sastāda EUR 11665.39.
Šā gada beigās ir iegādāta un uzstādīta nekustamā īpašuma nodokļa piedziņas programma, kas turpmāk būtiski
uzlabos nodokļa piedziņas efektivitāti.

Valkas novada pašvaldības 2018. gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību budžetiem”,
„Par pašvaldībām”, ”Par budžetu un finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 2018. gadam”, kā arī nodokļu likumos,
Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, atbilstoši iestāžu iesniegtajiem
priekšlikumiem plānoto līdzekļu ietvaros.
Pamatbudžeta ieņēmumi

Kods

Koda nosaukums

2017.g.
plāns
EUR

2018.g.
plāns
EUR

2018.g. no
kopējiem
ieņēmumiem
%

Izmaiņas
(+;-)
EUR

4446011

4887065

41.54

+ 441054

1.0

Nodokļu ieņēmumi: t.sk.

1.0.0.0.

Ienākuma nodokļi

3988866

4422868

37.59

+ 434002

4.0.0.0.

Īpašuma nodokļi
Nodokļi par pakalpojumiem un
precēm

417145

424197

3.61

+ 7052

40000

40000

Nenodokļu ieņēmumi: t.sk.
Valsts nodevas un kancelejas
nodevas

68631

5.0.0.0.
2.0
9.0.0.0.
10.0.0.0.
13.0.0.0.

12.0.0.0.

Naudas sodi un sankcijas
Ieņēmumi no pašvaldību
īpašuma iznomāšanas,
pārdošanas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi

3.0

Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

21.0.0.0.

Budžeta iestāžu ieņēmumi

4.0

Transferti kopā: t.sk.

18.0.0.0.

Valsts budžeta transferti

19.0.0.0.

Pašvaldību budžeta transferti
Kopā

0

163346

0.34
1.38

+ 94715

11735

0.15

+3485

3000

0.03

136000

1.1

- 2500
+ 89000

12611

0.1

+ 4730

2064196

17.54

- 95682

2064196

17.54

-95682

4653795

39.54

+ 875359

3703034

4550049

38.66

+ 847015

75402

103746

0.88

+ 28344

10452956

11768402

8250
5500
47000

7881
2159878
2159878
3778436

100.0

+ 1315446

Valkas novada 2018.gada pamatbudžetā plānoti ieņēmumi EUR 11768402 - tas ir par EUR 1315446 vairāk kā
iepriekšējā gadā.
Nodokļu ieņēmumi. Viena no lielākajām budžetu ieņēmumu sadaļām ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākumu
nodokļa – 37.59 % no visiem ieņēmumiem, EUR 4422868. Salīdzinot ar 2017. gadā saņemtajiem līdzekļiem, ir
palielinājums par 10.88 % vai EUR 434002. Ieņēmumi no īpašuma nodokļa plānoti 3.61 % vai EUR 424197. Tas ir
par EUR 7052 vairāk, kā iepriekšējā gadā.
Nodokļi par atsevišķiem pakalpojumu veidiem – plānoti ieņēmumi no azartspēļu nodokļa EUR 40000,iepriekšējā gada līmenī.
Nenodokļu ieņēmumi kopumā plānoti EUR 163346 - tas ir 1.38 % no kopējiem ieņēmumiem
Ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas – pašvaldība plāno pārdot īpašumus par EUR 136000. Valsts
nodevas un kancelejas nodevas EUR 11735,-.Naudas sodi un sankcijas EUR 3000,-.Pārējie nenodokļu ieņēmumi
EUR 12611.
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi – 17.54% no kopējiem ieņēmumiem EUR 2064196. Plānoti
ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un komunālajiem pakalpojumiem (ūdeni, kanalizāciju,
siltumu). Salīdzinot ar 2017.gadu, plānots samazinājums par 4.43 % vai EUR 95682.-.
Transferti – veidojas no valsts budžeta un pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumiem –nākošā lielākā
ieņēmumu sadaļa – 39.54 % vai EUR 4653795. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir lielāki par 23.16 % vai EUR
875359.
Valsts budžeta transferti – valsts finansējums noteiktiem mērķiem EUR 4550049.- (izglītības iestāžu pedagogu
atlīdzība, izlīdzināšanas fonds, finansējums projektiem). Tie ir lielāki par 22.8 % vai EUR 847015, jo saņemsim
lielāku valsts finansējumu pedagogu darba atlīdzībai un līdzfinansējumu EUR 1122257 projektam “Ražošanas
teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā.

Pašvaldību budžeta transferti – 0.88 %, EUR 103746 ir finansējums, ko saņem no citām pašvaldībām par
izglītojamiem, kuri mācās mūsu izglītības iestādēs no citiem novadiem, un bērniem , kuri ievietoti Valkas novada
Ģimenes atbalsta centrā „Saulīte” ,un pieaugušajiem , kuri ievietoti Valkas sociālajā aprūpes namā no citām
pašvaldībām .
Finansēšana
2018.gadā pašvaldībai valsts kasē veicama aizņēmumu atmaksa EUR 927000.-.
Naudas līdzekļu atlikums uz 1.01.2018. EUR 357899.-.
Pamatbudžeta izdevumi, bez aizdevumu atmaksas

Kods

Funkcionālās kategorijas

2017.g.
plāns
EUR

2018.g.
plāns
EUR

1083848

1083124

2018.g.
no kopējiem
izdevumiem %

Izmaiņas
(+;-)
EUR

9.64

- 724

01.000

Vispārējie vadības dienesti

01.700

Aizdevuma procenti

55000

55000

0.50

0

03.000

Sabiedriskā kārtība un drošība

33369

40329

0.37

+ 6960

04.000

Ekonomiskā darbība (projekti)
Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana

2204785

1966330

17.49

- 238455

2501862
23250

06.000
07.000

Veselība

2339111
20655

08.000

Atpūta, kultūra, reliģija

1358871

09.000

Izglītība

10.000

Sociālā aizsardzība
Kopā

22.22
0.2

+ 162751
+ 2595

1173834

10.44

- 185037

3367013

3384395

30.11

+ 17382

941665

1014905

9.03

+ 73240

11404317

11243029

100.0

- 161288

Valkas novada pamatbudžeta izdevumi plānoti pēc nulles principa, ņemot vērā reālās finanšu iespējas,
nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi un novada attīstības galvenos uzdevumus, piesaistot ES līdzekļus. Visi
pašvaldības plānotie kopējie izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti astoņās funkcionālajās kategorijās.
Valkas novada 2018.gada pamatbudžeta izdevumi plānoti EUR 11243029.-.Salīdzinot ar 2017.gada sākumā
plānotajiem izdevumiem, plānots samazinājums par 1.41 % vai EUR 161288.-.
Vispārējie vadības dienesti – šajos izdevumos ietilpst Izpildvaras institūcijas (dome, administrācija,
dzimtsarakstu nodaļa, grāmatvedības un finanšu nodaļa, pagastu pārvaldes), pašvaldības parādu procentu
maksājumi. Izpildvaras institūciju izdevumi plānoti 9.64 % no kopējiem izdevumiem – EUR 1083124.-, tas sastāda
EUR 121.18 uz vienu iedzīvotāju. Iepriekšējo un kārtējā gadā saņemto aizņēmumu procentu nomaksai 2016. gadā
plānots izlietot 0.5 % vai EUR 55000, tas ir iepriekšējā gada līmenī.
Sabiedriskā kārtība un drošība – turpmāk tiks uzskaitīti izdevumi pašvaldības policijai EUR 40329.- tas ir 0.37 %
no kopēja budžeta un par EUR 6960 vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Ekonomiskā darbība – budžeta finansējums ekonomiskajai darbībai 2018. gadā plānots 17.49 % no kopējā
budžeta vai EUR 1966330.-. Finansējums paredzēts ekonomiskās darbības struktūrvienību uzturēšanai (Būvvalde,
Attīstības nodaļa, novada autotransports) un projektu realizācijai, samazinājums pret 2017.gadu EUR 250455.-.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 2018. gadā plānots izlietot 22.22 % no kopējā budžeta vai
EUR 2501862.-, tas ir par 6.96 % vai EUR 162751 vairāk kā 2017.gadā. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido
Valkas novada komunālās saimniecības (siltumapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija, teritorijas apsaimniekošana,
nedzīvojamo namu apsaimniekošana un uzturēšana, ielu apgaismojums) uzturēšanas izdevumi .
Veselība – veselības aprūpei no budžeta plānoti EUR 23250, līdzekļi paredzēti feldšerpunktu uzturēšanai.
Atpūta, kultūra un reliģija – 2018.gada budžetā plānoti līdzekļi 10.44 % apmērā no kopējā budžeta vai EUR
1173834.-.Valkas novada dome finansē visas novada kultūras iestādes: kultūras namus, tautas namus, bibliotēkas,
muzeju, sporta iestādes un sporta pasākumus. Finansējuma samazinājums par 13.62 % vai EUR 185037.-.
Izglītība – izglītības funkcijas finansēšanai 2018.gadā plānoti 30.21 % vai EUR 3396395.-. Salīdzinot ar
2017.gada budžetu, plānots pieaugums par 0.52 % vai EUR 17382.-. Finansējums paredzēts visām Valkas
novada izglītības iestādēm (pirmsskolas izglītības iestādes, skolas, ģimnāzija, mūzikas un mākslas skola, sporta
skola, bērnu un jauniešu centrs „Mice”).
Sociālā aizsardzība – 2018.gadā plānots finansējums 9.03 % vai EUR 1014905.-. Sociālās aizsardzības
izdevumi ietver sociālo iestāžu (Sociālās aprūpes nams, Valkas novada ģimenes atbalsta centrs „Saulīte” ,
sociālais dienests, bāriņtiesa) uzturēšanas izdevumus un līdzekļus sociālai palīdzībai trūcīgajiem novada
iedzīvotājiem. Salīdzinot ar 2017.gada budžetu, plānots palielinājums par 7.78 % vai EUR 73240.Pamatbudžeta izdevumi, atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

2018.gads, EUR

%

5768161

5864899

52.11

Izmaiņas
(+;-) EUR
+ 96738

Preces un pakalpojumi

3286355

3279871

29.17

- 6484

Subsīdijas un dotācijas
Aizdevumu procentu
atmaksa

66531

70050

0.62

+3519

Kods

Ekonomiskās kategorijas

1000

Atlīdzība (d. a. un soc.n.)

2000
3000
4000
5000

Pamatkapitāla veidošana

6000

Sociālie pabalsti

7000

Transferti
KOPĀ

2017.gads, EUR

0.13

15000
1853769

15000
1578661

14.04

0
-275108

316401

325573

2.9

+ 9172

0.97
100.0

+ 10875
-161288

98100
11404317

108975
11243029

Būtisku daļu no 2018.gada plānotā budžeta veido atlīdzības (atalgojums, darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksas) izdevumi – 52.11 % vai EUR 5864899.-, tas ir par 1.68 % vai EUR 96738 vairāk kā
2017.gadā.Pieaugums saistīts ar minimālās algas pieaugumu, algas pieaugumu pedagogiem un pārējiem
darbiniekiem . Budžeta līdzekļi preču un pakalpojumu apmaksai plānoti 29.17 % apmērā no kopējā budžeta vai
EUR 3279871.- , tas ir par 0.2 % vai EUR 6484.- mazāk, kā 2017.gadā. Tie ir Valkas novada visu iestāžu
uzturēšanas izdevumi (komandējumiem, remontiem, apkurei, elektroenerģijai, sakariem, precēm). Pamatkapitāla
veidošanai plānoti 14.04 % vai EUR 1578661.-. Salīdzinot ar 2017. gadu, finansējums samazinājies par 14.84% vai
EUR 275108.-. Aizdevumu procentu atmaksa no kopējā budžeta veido 0.13 % vai EUR 15000,- iepriekšējā gada
līmenī. Finansējums sociāliem pabalstiem plānots 2.9 % vai EUR 325573.-. Transferti plānoti 0.97 % no kopējā
budžeta – EUR 108975.-.
Pielikumā: aizņēmumi un galvojumi 2018.gadā un 2018.-2021.gadā.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis
Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 27.§)

Valkas novada domes aizņēmumi un galvojumi 2018.gadā un 2018.- 2021.gadā

Aizdevējs

Mērķis

Līguma
noslēgšanas
datums

2018.
gads
EUR

2019.
gads
EUR

1

2

3

4

5

2020.
gads EUR

2021.
gads EUR

6

7

Aizņēmumi

Valsts kase

Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādes Pasaciņa infrastruktūras
attīstība P-36/2009
Ugunsdrošības signalizācijas
uzstādīšanai Valkas pamatskolā,
Valkas pilsētas PII "Pasaciņa" un
Valkas pilsētas domē P-84/2008
Vijciema pašvaldības ēku
remontdarbiem P-46/2004
Vijciema pašvaldības iestāžu
remontdarbiem un labiekārtošanai P405/2008
Kārķu pagasts Kokogļu ceha
celtniecībai p-135/1997
ELFLA projektu "Kārķu pagasta sporta
zāles būvniecība " īstenošanai P230/2009

Valsts kase

Valkas pilsētas kultūras nama
renovācija" 2 un 3 kārta P-231/2009

Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

28.04.2009

9876

9839

0

0

07.05.2008

2645

2630

2614

2599

21.04.2004

3213

3194

3175

3155

25.11.2008

4270

4246

4221

4197

20.12.1997

8686

8633

6848

0

02.10.2009

8094

8066

8037

8009

03.10.2009

29280

29177

29074

28971

Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

ERAF projekta "Dabas zinātņu kabinetu
labiekārtošana Valkas ģimnāzija"
īstenošanai P-264/2009
SIA “Vidzemes slimnīca” pamatkapitāla
palielināšanai P-375/2009
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta projekta ""Valkas un
Valgas kopējas mākslas vides attīstība"
īstenošanai. P-357/2009
Valkas pilsētas infrastruktūras
sakārtošanai P-10/2004
Valkas pilsētas iestāžu materiālās
bāzes uzlabošanai un projektu
finansēšanai P-48/2005
Valkas pilsētas iestāžu materiālas
bāzes uzlabošanai P-138/2005
Lietotas ziemas dienesta automašīnas
iegāde P-252/2005
PHARE projekta "Pārrobežu
infrastruktūras attīstība Valka-Valga"
īstenošanai P-251/2005
Valkas pilsētas 1 kārtas 1 daļas
siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija
Projektu finansēšanai un iestāžu
materiālas bāzes uzlabojumiem P18/2006
Projektu finansēšanai un iestāžu
materiālas bāzes uzlabojumiem P123/2006
Valkas pilsētas Rīgas ielas asfalta
seguma nomaiņai P-246/2008
ERAF projektu "e-Vidzeme" īstenošanai
P-75/2007
Ausekļa ielas trotuāra seguma remonts
Valkas pilsēta P-76/2007
Valkas pilsētas domes sociālās
aprūpes nama renovācija P-77/2007
ERAF projekta "Valkas pilsētas
atkritumu izgāztuves rekultivācija" P55/2008
ERAF projekta "Rīgas ielas un Vienības
gatves krustojuma rekonstrukcija Valka"
īstenošanai P-85/2008
Kohēzijas fonda projekta
"Ūdenssaimniecības attīstība
Austrumlatvijas upju baseinos"
īstenošanai P-86/2008
ERAF projekta "Dalītās atkritumu
vākšanas un kompostēšanas sistēmas
izveide un ieviešana Valkā" īstenošanai
P-87/2008
Valkas pilsētas starptautiskā studiju
centra izveide P-83/2008
ERAF līdzfinansētā Igaunijas-Latvijas
programmas projekta "Valgas Valkas
pilsētu atraktivitātes uzlabošana" P1/2009
Ēkas "Valžkalni" pagrabstāva
remontam (konferenču zāle) un
dziļurbuma izbūve P-296/2008
Finansu stabilizācijas aizdevums FS4/2001

22.10.2009

3176

3139

0

0

02.12.2009

5179

5148

5118

5088

02.12.2009

11548

11507

11467

11426

19.02.2004

26230

25594

24958

24322

09.04.2005

29642

29462

29283

29103

11.08.2005

1219

1212

1205

1197

21.12.2005

2863

2846

2828

2811

21.12.2005

1731

1720

1710

1700

13.10.2001

0

0

17.02.2006

35385

35172

34959

34746

31.05.2006

2769

2753

2736

2719

31.05.2006

14589

14504

14419

14333

03.05.2007

6195

6156

0

0

03.05.2007

2919

2902

2884

2867

02.06.2007

11400

11333

11266

11200

04.04.2008

19705

19590

19476

19361

08.05.2008

7654

7610

7566

7522

08.05.2008

22253

22124

21995

21865

08.05.2008

16784

16687

16589

08.05.2008

3255

3236

3217

3199

27.02.2009

17652

17565

17448

17346

27.08.2008

12447

12374

12301

12228

02.02.2002

2912

2895

5011

Valsts kase

Kārķu Tautas nama vienkāršotajai
rekonstrukcijai FS-7/2008
Turnas tautas nama teritorijas
labiekārtošana P-27/2010
ELFLA projektu ''Valkas novada
infrastruktūras objektu kvalitātes
uzlabošana" īstenošanai P-178/2010
ERAF projekta "Valkas pilsētas PII
"Pasaciņa" telpu renovācija. P239/2010
Valkas kultūras nama renovācija
īstenošanas pabeigšanai (4.kārtas
īstenošanai) P-291/2010
ERAF projekts "Tranzīta maršruta ielu
rekonstrukcija Valkas pilsēta"
īstenošanai. P-194/2010
Aizņēmums P-210/2011 Valkas
pagasta Lugažu ciema
Ūdenssaimniecības attīstība
Aizņēmums P-209/2011 Valkas
pagasta Sēļu ciema
Ūdenssaimniecības attīstība
Aizņēmums A2/1/11/803 P-493/2011
Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Kārķu ciema
Aizņēmums A2/1/11/803 P-494/2011
Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Valkā,2 kārta.
KPFI projekta "Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana Valkas pilsētas
publiskā apgaismojuma infrastruktūrā
P-28/2012
Valkas mākslas skola, kā kopīga
pārrobežu kultūrizglītības centra
attīstība. P-140/2012, A2/1/12/223
Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā
uzņēmējdarbības veicināšanai P420/2012; A2/1/12/629
Pašvaldības prioritāra investīciju
projekta "Vijciema kultūras nama,
Vijciema pagasta mājas un aprīkojuma
atjaunošana " īstenošanai P136/2013,A2/1/13/215
Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība
Valkas novada Lugažu ciemā,2.kārta"
īstenošanas pabeigšanai P137/2013,A2/1/13/215

Valsts kase

Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība
Valkā, 2.kārta" īstenošanai P-191/2013

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Projekta "Vijciema kultūras nama,
Vijciema pagasta mājas un aprīkojuma
atjaunošana" īstenošanai P-263/2013
KPFI projekta "Publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūras
rekonstrukcija Valkas novadā"
īstenošanai P-320/2013
KPFI projekta "Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai J.Cimzes Valkas
mūzikas skolā" īstenošanai P-1/2014

10.10.2008

4331

4304

4276

27.02.2010

3359

3347

3335

3323

22.06.2010

16322

16264

16205

16146

03.08.2010

3932

3916

0

0

20.08.2010

6233

6209

6186

6162

03.07.2010

28115

28003

27890

27778

06.07.2011

11708

11659

11611

11563

06.07.2011

9470

9431

9392

9353

20.12.2011

16327

16240

16152

16065

21.12.2011

124304

123659

123015

122369

21.03.2012

6639

6600

6562

6524

08.06.2012

3381

3360

0

0

25.10.2012

12508

12456

12396

12339

23.05.2013

7772

7731

7684

7424

23.05.2013

2756

2741

2725

2710

20.06.2013

28263

28155

28033

27918

03.08.2013

7144

7119

7090

7064

29.08.2013

3360

3345

3329

3313

24.01.2014

8428

8383

8333

8286

Valsts kase

Projekta "Bērnu rotaļu laukuma
ierīkošana Valkas pilsētā" īstenošanai
P-141/2014
Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība
Valkas novada Ērģemes pagasta
Ērģemes ciemā" īstenošanai P179/2014

Valsts kase

Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība
Valkas novada Kārķu pagasta Kārķu
ciemā, 2.kārta" īstenošanai P-180/2014

21.05.2014

2510

2496

2482

2468

Valsts kase

Pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā transporta
iegādei P-181/2014

21.05.2014

38802

38564

38327

16860

Valsts kase

Valkas novada izglītības iestāžu
infrastruktūras un materiālās bāzes
uzlabošanai P-184/2014

21.05.2014

22367

22240

22113

21987

Valsts kase

Sadzīves atkritumu izgāztuves Celīši
rekultivācija Valkas novada Vijciema
pagastā P-225/2014

17.06.2014

2563

2549

2535

2520

Valsts kase

Valkas novada prioritāro investīciju
projektu īstenošana p-308/2014

16.07.2014

4096

4073

4050

4027

Valsts kase

Valkas novada izglītības iestāžu
infrastruktūras un materiālās bāzes
uzlabošanai P-309/2014

16.07.2014

10330

10272

10214

10157

Valsts kase

Ceļa seguma periodiskā uzturēšana
Kronvalda un Tālavas ielās P-334/2004

30.07.2014

2224

2215

2207

2199

Valsts kase

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisijas samazināšanai Valkas
pamatskolā P-414/2014

11.09.2014

3231

3231

3231

3231

Valsts kase

Prioritāru investīciju projektu
īstenošanai P-413/2014

11.09.2014

4851

4835

4818

4801

22.10.2014

6247

6221

6195

6169

20.01.2015

11265

11222

11178

11135

17.02.2015

3451

3434

3418

3402

17.03.2015

10100

10055

10010

9965

20.05.2015

11949

11935

5956

0

20.05.2015

4387

4377

4366

4356

20.05.2015

2272

2267

2139

2133

19.05.2015

17440

17381

17323

17264

19.06.2015

2486

2477

1235

0

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Gājēju ietves renovācija Rīgas un
Ausekļa ielās P-310/2014
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisijas samazināšanai Valkas
novada Bērnu -jaunatnes sporta skolas
sporta zālē
Valkas pamatskolas ēdnīcas
aprīkojums
Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Valkā (Beverīnas, Oškalna un
Rīgas ielas)
Valkas novada prioritāro investīciju
projektu īstenošana-datortehnikas
iegāde
Valkas novada prioritāro investīciju
projektu īstenošana
Valkas novada prioritāro investīciju
projektu īstenošana-telts iegāde
Investīcijas Valkas novada izglītības
iestāžu infrastruktūras un materiālās
bāzes uzlabošanai
Investīcijas Valkas novada izglītības
iestāžu infrastruktūras un materiālās
bāzes uzlabošanai- datortehnika

12.05.2014

2510

2496

2482

2468

21.05.2014

6773

6735

6697

6659

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase

Investīcijas Valkas novada izglītības
iestāžu infrastruktūras un materiālās
bāzes uzlabošanai- Bērnu jaunatnes
sporta skolas sporta zāle
Investīcijas Valkas novada ceļu
atjaunošanā
Valkas novada autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamo transporta
līdzekļu iegādei
Valkas novada prioritāro investīciju
projektu īstenošana
Pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā transporta
iegādei A2/1/16/14
Pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā transporta
iegādei A2/1/16/13 P-5/2016
Projekts "Valkas novada izglītības
iestāžu infrastruktūras un materiālās
bāzes uzlabošanai (sadalošā tīkla
sporta zālei iegādei Valkas pamatskolai
un mūzikas instrumentu iegādei
J.Cimzes mūzikas skolai)" īstenošanai
A2/1/16/164 P-90/2016
Projekts "Valkas novada izglītības
iestāžu infrastruktūras un materiālās
bāzes uzlabošanai (telpu renovācijai
Valkas pamatskolā, Valkas ģimnāzijā
un J.Cimzes mūzikas skolā)"
īstenošanai A2/1/16/165 P-91/2016
Pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā transporta
iegādei A2/1/16/166, P-92/2016
Valkas novada prioritāro investīciju
projektu (Ražošanas ēkas Valkā,
Varoņu ielā 37A,39A būvprojekta
izstrādei un autoratlīdzībai un sadzīves
notekūdeņu sūkņa ar elektrokabeli
ūdensapgādes un kanalizācijas
nodaļai") īstenošanai, A2/1/16/167,P93/2016
Valkas novada prioritāro investīciju
projektu ("Siltumtrases Rīgas iela 25
projektēšana un būvniecība" un "Valkas
novadpētniecības muzeja ekspozīcijas
zāles remonts") īstenošana
A2/1/16/168,P-94/2016
Latvijas un Šveices sadarbības
programmas projekta nr.4-7/22
"Multifunkcionālā jaunatnes centra
izveide Valkā" īstenošanai
A2/1/16/286,P-195/2016
Valkas novada prioritāro investīciju
projektu īstenošanai A2/1/16/326,P225/2016
Projekta "Investīcijas Valkas novada
sociālā aprūpes nama infrastruktūrā"
īstenošanai A2/1/16/411,P-301/2016
Projekta "Valkas novada ceļu, ielu
atjaunošana- Viestura ielas pārbūve
Valkas pilsētā" īstenošanai,
2/1/16/437,P-314/2016

22.07.2015

4512

4497

4482

4467

22.07.2015

8965

8939

8913

8887

22.07.2015

14711

14660

14609

14558

22.07.2015

4230

4216

4202

4188

27.01.2016

7072

7047

7022

6997

27.01.2016

35292

35168

35043

34919

02.06.2016

1001

1331

1328

1325

02.06.2017

5975

7873

7854

7835

02.06.2018

10678

10652

10625

10598

02.06.2019

10403

10377

10351

5166

02.06.2020

2522

3380

3371

3363

26.07.2016

3427

6668

6652

6636

30.08.2016

8743

17331

17288

12937

30.09.2016

1390

2704

2698

2691

18.10.2016

3673

12883

12853

12821

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

ERAF projekta
(Nr.3.3.1.0/16/1/002)"Ielu pārbūve
uzņēmējdarbības attīstībai Valkas
novadā" īstenošanai A2/1/16/487,P356/2016
Prioritārā investīciju projekta "Parka
ielas (posmā no Meža ielas līdz Varoņu
ielai Valkā) atjaunošana" īstenošanai
A2/1/16/488, P-357/2016
Projekta "Valkas novada ceļu, ielu
atjaunošanai Parka ielā (posmā no
Meža ielas līdz Varoņu ielai, Valkā)"
īstenošanai, A2/1/16/496,P-364/2016
Valkas novada domes autonomo
funkciju veikšanai nepieciešamo
transportlīdzekļu iegādei
A2/1/17/295,P-189/2017
Prioritāro investīciju projektu (projekta
"Jumta remonts garāžām, Tālavas ielā
68",projekta "Ekspozīcijas "ValkaLatvijas neatkarības šūpulis" izveide")
īstenošanai A2/1/2017/204,P-188/2017
Tehniskā projekta "Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijas internāta pārbūve" izstrādei
A2/1/2017/292,P-190/2017
Projekta "Ražošanas teritorijas
izveidošana atjaunojot degradēto
teritoriju Kārķu pagastā " īstenošanai tehniskā projekta izstrādei P-189/2017
Tehniskā projekta "Valgas-Valkas
Dvīņu pilsētas centra attīstība" izstrādei
A2/1/17/291,P-191/2017
Tehniskā projekta "Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta"
izstrādei A2/1/17/290, P-192/2017
Izglītības iestāžu investīciju projekta
"Valkas novada izglītības iestāžu
infrastruktūras un materiālās bāzes
uzlabošana " īstenošanai
A2/1/17/462,P-328/2017
ELFLA projekta (Nr.17-09-A00702000038)"Valkas novada grantsceļu bez
cietā seguma pārbūve" īstenošanai
A2/1/17/544, P-392/2017
Būvprojekta izstrādei projekta
"Starppriekšmetu mācību un inovāciju
centra un multifunkcionālās mācību
vides izveide Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijā" īstenošanai A2/1/17/545, P393/2017
Būvprojekta izstrādei projekta "Kultūra,
vēsture, arhitektūra Gaujas un laika
lokos" īstenošanai A2/1/17/546, P394/2017
Projekta "Valkas novada domes katlu
mājas atjaunošanas būvprojekta
izstrāde, būvdarbi, autoruzraudzība un
būvuzraudzība" īstenošanai investīcijām ārkārtas seku neatliekamai
novēršanai A2/1/17/548, P-411/2017

30.11.2016

2301

8263

8243

8224

30.11.2016

1121

4222

4212

4201

30.11.2016

1195

4388

4378

4367

17.05.2017

8536

8519

8498

8477

17.05.2017

82

3000

3986

3976

17.05.2017

7933

7928

7909

7889

17.05.2017

9290

9267

9243

9220

17.05.2017

16263

16232

16191

16150

17.05.2017

4334

4325

4314

4303

03.07.2017

755

17710

23406

23348

02.08.2017

1198

14150

27075

27009

02.08.2017

3978

3981

3971

3961

02.08.2017

4085

4086

4075

4065

02.08.2017

1689

19953

38193

38100

Valsts kase

Latvijas -Igaunijas pārrobežu
sadarbības programmas projekta
(Nr.Est-Lat 24) "Zaļā dzelzceļa līnija bijušo šaursliežu dzelzceļa līniju
atjaunošana, izmantojot to videi
draudzīgā tūrisma maršrutā" investīciju
daļas īstenošanai A2/1/17/619 , P472/2017
Tehniskā projekta izstrāde "Degradētās
teritorijas atjaunošana
uzņēmējdarbības attīstībai" izstrādei
A2/1/17/617, P- 470/2017

KOPĀ:

x

Valsts kase

1

30.08.2017

40

992

1968

1963

30.08.2018

9785

9761

9736

9712

992956

1077814

1078284

1002455

x
2

3

Galvojumi
Swedbank

Studiju kredīts

30.11.2009

1746

1747

0

0

Swedbank

Studiju kredīts

26.11.2009

2774

2775

0

0

Swedbank

Studiju kredīts

25.11.2009

625

625

0

0

SEB banka

Studiju kredīts

30.11.2010

0

300

300

300

SEB banka

Studiju kredīts

25.09.2012

17

17

17

17

SEB banka

Studējošā kredīts

25.09.2013

0

450

450

450

SEB banka

Studiju kredīts

09.10.2012

108

108

108

108

SEB banka

Studiju kredīts

14.04.2015

85

85

85

85

SEB banka

Studiju kredīts

22.11.2016

0

0

0

0

Valsts kase

SIA Vidzemes slimnīca

06.11.2013

17379

17207

17025

0

SEB banka

SIA Valkas namsaimnieks

13.12.2012

43669

42874

42080

41285

KOPĀ:
Kopā
saistības
Saistību
apjoms % no
pamatbudžeta
ieņēmumiem

x

x

66403

66188

60065

42245

1059359

1144002

1138349

1044700

11,06

11,94

11,88

10,91

Pamatbudžeta ieņēmumi bez
mērķdotācijām un iemaksām
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā
saimnieciskajā gadā:

9579867

28.§
Par saistošo noteikumu Nr.3 „Valkas novada pašvaldības 2018.gada ziedojumu
un dāvinājumu budžets” apstiprināšanu
________________________________________________________________
(I.Markova)
Valkas novada dome izskata saistošo noteikumu Nr.3 „Valkas novada pašvaldības 2018.gada ziedojumu un
dāvinājumu budžets” projektu.
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 2018.gada 22.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 18.§.) un vadoties no Latvijas Republikas
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 „Valkas novada pašvaldības 2018.gada ziedojumu un dāvinājumu
budžets”.
2. Saistošos noteikumus Nr.3 „Valkas novada pašvaldības 2018.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets” triju dienu
laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas novada
domes ēkā Valkā, Beverīnas ielā 3.
4. Apstiprināt ziedojumu līdzekļu atlikuma sadalījumu pa struktūrvienībām un mērķiem uz 2018.gada 1.janvāri
(pielikumā).
5. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
6. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2018.gada 25.janvārī

Nr.3
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 28.§)

“Valkas novada pašvaldības 2018.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punktu un 46.pantu
un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
16.pantu

Apstiprināt 2018.gada Valkas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājuma budžeta ieņēmumu un
izdevumu tāmi (pielikumā).
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.3__

Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 28.§)
Valkas novada pašvaldības ziedojumu līdzekļu atlikuma
uz 1.01.2018. sadalījums pa struktūrvienībām un mērķiem

Nr.
p.k.

Iestādes nosaukums

Mērķis

Summa
EUR

Šūpoļu izgatavošana

15956,00

Tūrisma informācijas birojs
Zvārtavas pagasta komunālā saimniecība

Velosipēdu nomas izveidei Valkā

1009,97

Aumeistaru kapu labiekārtošana

183,65

3.

Valkas pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļa

Dzīvnieku patversmes
uzturēšanas izdevumiem

655,13

4.

Valkas novada sporta pasākumi

Jauniešu aktivitātēm sportā

500,69

5.

Ērģemes bibliotēka

Bibliotēkas krājumu papildināšanai

15,71

6.

Kārķu bibliotēka

Bibliotēkas krājumu papildināšanai

4,23

7.

Vijciema bibliotēka

Bibliotēkas krājumu papildināšanai

24,58

8.

Valkas novada Centrālā bibliotēka

Bibliotēkas krājumu papildināšanai

30,64

9.

Valkas novadpētniecības muzejs

Teritorijas labiekārtošana

154,95

Bērnu Ziemassvētku pasākumiem

80,99

Deju kopai "Sudmaliņas"
Cirka pulciņa inventāra
papildināšanai

4,15
50,52

Sieviešu korim

104,60

Bērnu atrakcijām

57,34

Kultūras pasākumiem

123,44

Jauniešu aktivitātēm kultūra
Riharda Āboliņa veselības
uzlabošanai
Amatierteātra "Čiekurs" rekvizītiem

167,95

1.
2.

10.

11.

Valkas kultūras nams

Vijciema pagasta tautas nams

Latvijai -100 pasākumiem
12.
13.

Pārējie kultūras pasākumi

164,45
90,34
7,90

Ērģemes pilsdrupu atjaunošana

7115,13

Jauniešu aktivitātēm

1035,92

Kārķu pamatskola

Mācību vides sakārtošanai

8,57
4,25

Vijciema pamatskola

Rotaļu iegādei

15.

Bērnu jauniešu centrs "Mice"

Jauniešu aktivitātēm

18,91

16.

Bērnu jaunatnes sporta skola

Sporta inventāra iegādei

2,44

Degvielas izdevumiem

42,00
169,00

14.

17.

Valkas novada dome

18.

Ģimenes atbalsta centrs "Saulīte"

Vasaras nometnēm bērniem ar
īpašām vajadzībām
Darbības nodrošināšanai

19.

Valkas pagasta autotransports

Degvielas iegāde

Kopā

1785,00
98,43
29666,88

29.§
Par konceptuālu atbalstu aizņēmumu ņemšanai
_______________________________________________
(I.Markova)
Izvērtējot Valkas novada domes iestāžu un struktūrvienību iesniegumus 2018.gada budžeta projektam, secinām,
ka nepieciešami apjomīgi ieguldījumi iestāžu infrastruktūrā un materiālās bāzes uzlabošanā. Valkas novada domei
nav pieejami tik apjomīgi finanšu resursi.
Atbilstoši likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.pantam, pašvaldībai ir tiesības ņemt aizņēmumus.
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 2017.gada 19.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 19.§.) un vadoties no Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 22¹.,23.pantiem, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem
Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas
2.punkta, 15.panta 1.daļas 1.punkta, 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe,
V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Konceptuāli atbalstīt aizņēmumu ņemšanu:
1.1. Investīcijām Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiālās bāzes uzlabošanai (1.pielikums);
1.2. Investīcijām Valkas novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamo transporta līdzekļu iegādei
(2.pielikums);
1.3. Investīcijām Valkas novada ceļu, ielu atjaunošanai (3.pielikums);
1.4. Izdevumiem Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai (4.pielikums);
1.5. Izdevumiem Valkas novada investīciju projektu dokumentācijas (tehniskā projekta) izstrādei (5.pielikums);
1.6. Investīcijām sociālo programmu projektiem (6.pielikums);
1.7. Investīcijām pašvaldības katlumāju (ar jaudu līdz 3 MW) energoefektivitātes uzlabošanas projektiem
(7.pielikums).
2. Pēc iepirkumu procedūru veikšanas, precizēt nepieciešamos aizņēmuma apmērus.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
1.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 29.§)

Investīcijas Valkas novada izglītības iestāžu infrastruktūras
un materiālās bāzes uzlabošanai
Iestāde, struktūrvienība

Nr.p.k.
1.

Bērnu un jauniešu centrs “Mice”

Izdevumi

EUR ar PVN

ēkas renovācija

60000,00

Kopā

60000,00
2.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 29.§)

Investīcijas Valkas novada autonomo funkciju veikšanai
nepieciešamo transportlīdzekļu iegādei
Nr.
p.k.
1.

Vijciema komunālā saimniecība

zāles pļāvējs

2.

Zvārtavas komunālā saimniecība

zāles pļāvējs

3.

Ērģemes pagasta pārvalde
Kopā

autobusa iegāde

Iestāde, struktūrvienība

Autotransports

EUR ar PVN
9000,00
9000,00
40000,00
58000,00

3.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 29.§)

Investīcijas Valkas novada ceļu, ielu atjaunošanā
Nr.
p.k.

1

Iestāde,
struktūrvienība

Valkas novada dome

EUR ar
PVN

Izdevumi
Ietves izbūve Rīgas ielā posmā no Cimzes ielas līdz Zemgales
ielai (1,5 m platumā, t.sk. nobrauktuvju asfaltēšana )

18150,00

Raiņa ielas ietve no Raiņa ielas 9 līdz E.Dārziņa ielai (0,5 - 2,3
m platumā,130 m garumā)

11500,00

Raiņa ielas ietve no Viestura ielas līdz Latgales ielai (520 m²)

59774,00

Domes bulvārī posmā no Tirgus ielas līdz Raiņa ielai (1,5 m
platumā , 110 m garumā)

16820,00

Kopā

106244,00
4.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 29.§)

Izdevumi Valkas novada prioritāro investīciju projektu īstenošanai
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.

Iestāde, struktūrvienība

Pasākums

Valkas novada dome
Valkas novada dome
Valkas novada dome
Attīstības un plānošanas nodaļa
Kopā

EUR ar PVN

Lugažu laukuma renovācija 1.kārta
Lugažu laukuma renovācija 2.kārta
Videonovērošanas sistēma
A3 ceļa renovācija- 25%
līdzdalības maksājums

15000,00
109397,82
10000,00
115602,18
250000,00

5.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 29.§)

Izdevumi Valkas novada investīciju projektu dokumentācijas
(tehniskā projekta) izstrādei
Nr.
p.k.

Iestāde, struktūrvienība

Pasākums

EUR ar PVN

1.

PII Pasaciņa

Virtuves telpu un aprīkojuma renovācijas projekts

14520

2.

Vijciema pamatskola

Ēkas renovācijas projekts

25000

3.

Sociālās aprūpes nams

Sociālās aprūpes nama paplašināšanas projekts

15000

Kopā

54520

6.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 29.§)

Investīciju sociālo programmu projektiem
Nr.
p.k.
1

Iestāde,
struktūrvienība
Valkas kultūras nams
Kopā

Izdevumi

Summa EUR

Invalīdu pacēlājs

16000
16000

7.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1,29.§)

Investīcijas pašvaldības katlumāju (ar jaudu līdz 3MW)
energoefektivitātes uzlabošanas projektiem
Nr.
p.k.
1
2

Iestāde, struktūrvienība
Ērģemes komunālā saimniecība
Valkas pagasta komunālā saimniecība
Kopā

Pasākums
Ērģemes katlumājas rekonstrukcija
Valkas pagasta Sēļu katlu mājas
rekonstrukcija

EUR ar PVN
150000,00
100000,00
250000,00

30.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” realizācijai
_______________________________________________________________
(I.Markova)
Valkas novada dome 2018. gada 16.janvārī ir noslēgusi ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Vienošanos
par Eiropas Savienības projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā III kārta” Nr.5.3.1.0/17/I/025
realizāciju.
Projekta mērķis ir veicināt un attīstīt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Valkas pilsētā,
veicot ieguldījumus nozīmīgu ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu izbūvē pilsētā, nodrošinot centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem un komersantiem. Projekta ietvaros
plānots izbūvēt jaunus kanalizācijas tīklus un spiediena kanalizācijas tīklus pilsētas iedzīvotājiem, kā arī paralēli
nomainot vai izbūvējot ūdensapgādes tīklus Ceriņu, Smilšu. Kūru, Merķeļa, Poruka, Ērģemes, Strautu, Zvaigžņu
ielās un Domes bulvāri.
Projekta ietvaros tiks nodrošināts: Kanalizācijas tīklu garums pašteces tīkliem 3171m apjomā, Spiediena
kanalizācijas tīkli 154m apjomā. Ūdensapgādes tīkli 3396m apjomā.
Projekta rezultātā tiks nodrošināts pieslēgums centralizētai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, ko
papildus izmantos 260 iedzīvotāji. Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada līdz 2022.gada 31.decembrim.
Projekta Kohēzijas fonda finansējums ir EUR 422790,00. Projekta kopējas izmaksas EUR 1137150,00 bez PVN,
kanalizācija EUR 644293,62, ūdens EUR 492856,49.
Noslēgti līgumi:
SIA “Ekolat” (projektēšana) EUR 15960.00 bez PVN, EUR 19311.60 ar PVN;
SIA “WOLTEC” (būvniecība) EUR 1137150.11 bez PVN, EUR 1375951.63 ar PVN;
IK “ĀRE PILDS” (būvuzraudzība) EUR 9975,00 bez PVN, EUR 12069.75 ar PVN;
SIA “Ekolat” (autoruzraudzība) EUR 3980.00 bez PVN, EUR 4815.80 ar PVN.
Kopējās izmaksas EUR 1412148.78 ar PVN.
Ir veikta samaksa SIA “Ekolat” par projektēšanas pakalpojumiem EUR 19311.60.
Plānots pieprasīt avansu 30% apmērā no Kohēzijas fonda finansējuma EUR 422790.00, tas būtu EUR
126837.00.
Nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 1266000.18.

Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 2017.gada 19.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 20.§.) un vadoties no Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 22¹.,23.pantiem, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem
Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas
2.punkta, 15.panta 1.daļas 1.punkta, 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe,
V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 1266000.18 (viens miljons divi simti sešdesmit seši tūkstoši euro 18 centi) projekta
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” realizācijai no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma
atmaksu.
2. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt ar atlikto maksājumu 3 gadi no aizņēmuma saņemšanas brīža,
trīsdesmit gadu laikā, maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena gada procentu likmi par
aizņēmuma lietošanu.
3. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
4. Pēc Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša lēmuma
saņemšanas, pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar LR Valsts kasi.
5. Uzdot domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
31.§
Par saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Valkas novada domes 2017.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets” apstiprināšanu
__________________________________________________________________________________
(I.Markova)
Izskatot saistošo noteikumu Nr.4 „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Valkas novada
domes 2017.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets” projektu, dome secina, ka nepieciešams veikt grozījumus
saistošajos noteikumos Nr.3.
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 2018.gada 22.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 21.§.) un vadoties no Latvijas Republikas
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Valkas
novada domes 2017.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Valkas novada domes
2017.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets”” trīs dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas novada
domes ēkā Valkā, Beverīnas ielā 3.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā2018.gada 25.janvārī

Nr.4
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 31.§
“Grozījumi 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Valkas novada domes
2017.gada ziedojumu un dāvinājumu budžets””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punktu un 46.pantu
un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.pantu

Apstiprināt grozījumus 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Valkas novada domes 2017.gada ziedojumu un
dāvinājumu budžets” (pielikumā)

Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

32.§
Par projekta “Bērnu rotaļu laukuma atjaunošanu Valkas pagastā, Sēļos”
izstrādi un līdzfinansēšanu
________________________________________________________________________
(G.Smane)
Valkas novada dome izstrādā projektu “Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Valkas pagastā, Sēļos”, iesniegšanai
biedrības „Lauku partnerība “Ziemeļgauja”” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu
konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.2. rīcībai "Saturīga brīvā laika
pavadīšana".
Projekta ietvaros ir plānots iegādāties rotaļu laukuma konstrukciju kompleksu. Projekta kopējās plānotās
izmaksas ir EUR 4748.21 (četri tūkstoši septiņi simti četrdesmit astoņi euro 21 cents) no kurām 90% jeb EUR
4273.39 (četri tūkstoši divi simti septiņdesmit trīs euro 39 centi) no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums un 10% jeb EUR
474.82 (četri simti septiņdesmit četri euro 82 centi) Valkas novada domes līdzfinansējums.
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 2018.gada 22.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 1.§.) un vadoties no Latvijas Republikas
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta “Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Valkas pagastā” izstrādi, iesniegšanai biedrības „Lauku
partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursa Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.2. rīcībai "Saturīga brīvā laika pavadīšana".
2. Ja projekts tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 10%
vai EUR 474.82 (četri simti septiņdesmit četri euro 82 centi) apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām
EUR 4748.21 (četri tūkstoši septiņi simti četrdesmit astoņi euro 21 cents).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
33.§
Par projekta “Gaismas aprīkojuma aparatūras iegāde
Valkas pagasta Saieta namam "Lugažu muiža"” izstrādi un līdzfinansēšanu
______________________________________________________________________
(G.Smane)
Valkas novada dome izstrādā projektu “Gaismas aparatūras iegāde Valkas pagasta Saieta namam "Lugažu
muiža"”, iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība “Ziemeļgauja”” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas
īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas
potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.2. rīcībai "Saturīga
brīvā laika pavadīšana".
Projekta ietvaros ir plānots iegādāties gaismas aprīkojuma aparatūru Saieta namam “Lugažu muiža”. Projekta
kopējās plānotās izmaksas ir EUR 3962.75 (trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit divi euro 75 centi) no kurām 90%
jeb EUR 3566.48 (trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit seši euro 48 centi) no projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums un 10%
jeb EUR 396.28 (trīs simti deviņdesmit seši euro 28 centi) Valkas novada domes līdzfinansējums
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 2018.gada 22.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 2.§.) un vadoties no Latvijas Republikas
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta “Gaismas aprīkojuma aparatūras iegāde Valkas pagasta Saieta namam "Lugažu muiža"”
izstrādi, iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas
īstenošanas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma

19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2.
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.2. rīcībai
"Saturīga brīvā laika pavadīšana".
2. Ja projekts tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 10%
vai EUR 396.28 (trīs simti deviņdesmit seši euro 28 centi) apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām EUR
3962.75 (trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit divi euro 75 centi).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
34.§
Par projekta “Petanka sporta centra labiekārtošana Ērģemes pagastā”
līdzfinansējuma nodrošināšanu
_____________________________________________________________________
(T.Simtiņš)
Valkas novada dome izstrādā projektu “Petanka sporta centra labiekārtošana Ērģemes pagastā”
iesniegšanai biedrības “Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas
projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gada apakšpasākuma 19.2. “Darbības
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana”.
Projekta ietvaros plānots labiekārtot ēku Ērģemes pagasts, “Ērģemes veikals”. Esošajā ēkā darbojas sporta
klubs “Petanks Ērģeme”. Ēka sastāv no vairākām telpām, t.sk. atpūtas telpa un telpa ar petanka laukumiem.
Atpūtas telpā ir iespējams spēlēt galda tenisu, novusu un kārtis, padzert tēju vai kafiju. Lielākajā telpā ir izveidoti
iekštelpu petanka laukumi, kuros sporta klubs trenējas, rīko turnīrus un sacensības gada aukstajos mēnešos.
Telpas ir aukstas, tām ir nepieciešams kosmētiskais remonts, kā arī jumta segums ir bojāts. Projekta ietvaros
plānots salabot daļu no ēkas jumta seguma, zem kuras atrodas petanka laukumi un atpūtas telpa. Veikt kosmētisko
remontu un nomainīt esošos logus un durvis telpai, kurā atrodas petanka laukumi. Papildus ir plānots uzstādīt
siltuma katlu, lai varētu apsildīt iepriekš minētās telpas. Šādi iekštelpu petanka laukumi nav atrodami nekur citur
Latvijā, attīstot tos, Valkas novads būtu vienīgais Latvijā ar šādu sporta infrastruktūru, kā arī sporta klubam
“Petanks Ērģeme” ir ļoti labi panākumi visā Baltijā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 30000, kur 90% no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums.
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 2018.gada 22.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 3.§.) un vadoties no Latvijas Republikas
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta pieteikumu “Petanka sporta centra labiekārtošana Ērģemes pagastā”, kas ir izstrādāts
iesniegšanai vietējās attīstības stratēģijas projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020.gada apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.2. “Saturīga brīvā laika
pavadīšana”. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 30 000,00 (trīsdesmit tūkstoši euro), kur 90% no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums.
2. Ja projekts tiks atbalstīts, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām
attiecināmajām izmaksām jeb EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
35.§
Par projekta „Vietējā amatniecības centra izveide Vijciemā”
izstrādāšanu un līdzfinansēšanu
______________________________________________________________
(G.Smane)
Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” ir izsludinājusi trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākumā 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju". Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks no 2018.gada 15.janvāra
līdz 2018.gada 15.februārim.
Valkas novada Attīstības un plānošanas nodaļa sadarbībā ar Vijciema pamatskolu izstrādā projekta pieteikumu
„Vietējā amatniecības centra izveide Vijciemā” minētā apakšpasākuma aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana”. Projekta ietvaros plānots izveidot Vijciema
pamatskolas internāta telpās amatniecības centru, izremontējot un labiekārtojot telpas un iegādājoties inventāru
(overloku, adāmmašīnu, 4 galdus, 3 skapjus un virtuves skapīšus), lai pagasta iedzīvotāji varētu nodarboties ar

dažādiem daiļamatniecības veidiem: šūšanu, aušanu, adīšanu u.c., tādējādi, nodrošinot interešu mūžizglītību
dažādām paaudzēm.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 12255,34 (divpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit pieci euro 34
centi), t.sk., Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 90% no attiecināmajām
izmaksām jeb EUR 11029,81 (vienpadsmit tūkstoši divdesmit deviņi euro 81 cents) un Valkas novada domes
līdzfinansējums EUR 1225,53 (viens tūkstotis divi simti divdesmit pieci euro 53 centi). Projekta izmaksas tiks
precizētas pēc iepirkuma procedūras veikšanas.
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 2018.gada 22.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 4.§.) un vadoties no Latvijas Republikas
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izstrādāt un iesniegt Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma 19.2
"Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2.
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana” projektu “Vietējā
amatniecības centra izveide Vijciemā”.
2. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas EUR 12255,34 (divpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit pieci
euro 34 centi), tai skaitā ELFLA finansējums 90% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 11029,81
(vienpadsmit tūkstoši divdesmit deviņi euro 81 cents).
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā, nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu EUR
1225,52 (viens tūkstotis divi simti divdesmit pieci euro 53 centi) apmērā.
4. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļa.
5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
36.§
Par biroja telpu Rīgas ielā 22, Valkā nomas tiesību izsoli
________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada domes īpašumā ir biroja telpas Rīgas ielā 22, Valkā, 3.stāvā Nr.2 (14.7 m²), kuras Valkas
novada dome līdz šim nav izmantojusi. Par minētajām telpām interesi ir izrādījusi SIA "Molssoft Latvija",
reģ.Nr.40003797566, juridiskā adrese: Zīļu iela 46, Baldone, LV-2125, kura ir iecerējusi telpas izmantot biroja
vajadzībām.
Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” regulē rakstiskas nomas
tiesību izsoles kartību.
Nomas objekta nosacītā nomas maksa mēnesī ir EUR 1.40 par 1 m 2 bez PVN (PVN tiek aprēķināts atbilstoši
normatīvajiem aktiem).
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 2018.gada 22.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 5.§.) un vadoties no Latvijas Republikas
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunkta un
Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2.1.nodaļas noteikumiem,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nomas objektam Valkā, Rīgas iela 22, (trešajā stāvā, telpas Nr.2 (14.7m²), kas ietilpst biroja telpu
grupā ar kadastra apzīmējumu 9401001 0503 001 015-2) nosacīto nomas maksu mēnesī par 1 m 2 EUR 1.40
bez PVN.
2. Uzdot Valkas novada domes Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai rīkot atklātu,
rakstisku nomas objekta nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli saskaņā ar izsoles noteikumiem (pielikumā).
3. Noteikt izsoles laiku – 2018.gada 14.februārī plkst.11:00.
4. Publicēt sludinājumu par izsoli pašvaldības mājaslapā www.valka.lv un izvietot publiski pieejamā vietā Valkas
novada domes ēkā, Valkā, Beverīnas ielā 3.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 36.§)
Nekustamā īpašuma
Rīgas iela 22, Valkā, nomas tiesību
IZSOLES NOTEIKUMI
I Vispārīgie noteikumi
1. Izsole tiek rīkota, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par
publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem”.
2. Izsoles organizētājs – Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija
(turpmāk tekstā – izsoles komisija), Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701.
3. Izsoles mērķis – noteikt Valkas novada domes (turpmāk testā - iznomātājs) īpašumā esošo biroja telpu Valkā,
Rīgas iela 22, (trešajā stāvā, telpas Nr.2 (14.7m²), kas ietilpst biroja telpu grupā ar kadastra apzīmējumu
9401001 0503 001 015-2 (skat. Pielikumā grafisko telpas izvietojumu), izdevīgāko nomas piedāvājumu.
II Izsoles objekta raksturojums
4. Izsoles objekts ir nedzīvojamas iekštelpas - biroja telpas Valkā, Rīgas ielā 22, (trešajā stāvā, telpas Nr.2 (14.7
m²)), kas ietilpst biroja telpu grupā ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0503 001 015-2 (skat. Pielikumā
grafisko telpas izvietojumu), turpmāk tekstā - nomas objekts.
5. Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, centralizētā apkure, koplietošanas
sanitārās telpas ar ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumiem.
6.
Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes locekli Ivo Meļķi,
tālr.64781272; mob.tālr.: +37126465346.
III Izsoles noteikumi un nosacītā cena
7. Nomas objekta nosacītā cena: nosacītā nomas maksa mēnesī par 1 m 2 - EUR 1.40. Nomas maksa noteikta
bez PVN (PVN tiek aprēķināts atbilstoši normatīvajiem aktiem).
8. Pieteikumu atvēršana notiks 2018.gada 14.februārī plkst.11:00, Valkas novada domes telpās, Beverīnas ielā
3, Valkā, Valkas novadā, pirmajā stāvā – apspriežu telpā.
9. Tiek rīkota nomas objekta pirmā izsole - atklāta, rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
10. Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā
termiņā ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
11. Piedaloties izsolē, izsoles dalībnieks iesniedz šajos noteikumos paredzēto pieteikumu, kurā piedāvātais
nomas maksas apmērs (mēnesī) nav zemāks par nomas objekta nosacīto cenu. Pieteikumam jābūt
parakstītam.
IV Izsoles dalībnieki un tās norise
12. Lai kļūtu par izsoles dalībnieku, nomas tiesību pretendentam līdz 2018.gada 14.februāra plkst.9:00 jāiesniedz
pieteikums par piedalīšanos izsolē Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai jaatsūta pa pastu uz
adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtijums tiktu saņemts līdz
šajā punktā norādītajam termiņam.
Pieteikumā norāda:
12.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi; juridiska persona –
nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
12.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
12.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir);
12.4. nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru un platību;
12.5. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;
12.6. piedāvāto nomas maksas apmēru.
13. Izsoles komisija ir tiesīga pārbaudīt dalībnieku dokumentos sniegtās ziņas un, ja tiek atklāts, ka izsoles
dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, to svītro no dalībnieku saraksta un nepieļauj dalību izsolē. Atkārtotas
izsoles gadījumā, šīm personām nav atļauts piedalīties.
14. Ziņas par izsoles dalībniekiem nav izpaužamas līdz izsoles sākumam.
15. Nomas tiesību pretendents iesniedz pieteikumu slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek
iesniegts rakstiskai izsolei, kā arī nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru un
nomas tiesību pretendentu.
16. Iznomātājs reģistrē saņemtos pieteikumus to saņemšanas secībā, norāda saņemšanas datumu un laiku, kā arī
nomas tiesību pretendentu. Pieteikumu glabā slēgtā aploksnē līdz izsoles sākumam.
17. Nomas tiesību pretendents drīkst piedalīties rakstiskā izsolē, ja pieteikums iesniegts publikācijā par nomas
tiesību izsoli norādītajā termiņā.

18. Pieteikumu atvēršanu publikācijā par nomas tiesību izsoli norādītajā datumā, laikā un vietā rīko izsoles
komisija.
19. Izsoles komisija publikācijā par nomas tiesību izsoli norādītajā pieteikumu atvēršanas datumā, laikā un vietā
klātesošajiem paziņo, ka sākusies izsole un pieteikumu pieņemšana ir pabeigta.
20. Pieteikumu atvēršana ir atklāta, un tos atver iesniegšanas secībā.
21. Ja pieteikumā nav iekļauta šo noteikumu 12.punktā minētā informācija vai nomas pieteikumā piedāvātais
nomas maksas apmērs ir mazāks par publicēto nomas objekta nosacīto nomas maksas apmēru, izsoles
komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no dalības rakstiskā izsolē un nomas
pieteikumu neizskata.
22. Izsoles komisijas loceklis pēc pieteikumu atvēršanas nosauc nomas tiesību pretendentu, pieteikuma
iesniegšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību pretendenta piedāvāto nomas maksas apmēru un
parakstās uz pieteikuma (parakstās arī pārējie komisijas locekļi). Nomas pieteikumu atvēršanu protokolē.
Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.
23. Ja nepieciešams papildu laiks, lai izvērtētu pieteikumu atbilstību publicētajiem iznomāšanas nosacījumiem, pēc
pieteikumu atvēršanas paziņo laiku un vietu, kad tiks paziņoti rakstiskas izsoles rezultāti. Ja papildu
izvērtējums nav nepieciešams, pēc visu pieteikumu atvēršanas paziņo, ka rakstiskā izsole pabeigta, kā arī
nosauc visaugstāko nomas maksu un nomas tiesību pretendentu, kas to nosolījis un ieguvis tiesības slēgt
nomas līgumu. Rakstiskās izsoles rezultātu paziņošanu protokolē.
24. Ja pēc visu pieteikumu atvēršanas izrādās, ka vairāki nomas tiesību pretendenti piedāvājuši vienādu augstāko
nomas maksu, izsoles komisija veic vienu no šādām darbībām:
24.1. turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no nomas tiesību pretendentiem vai to pārstāvjiem, kuri
piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, ja tie piedalās pieteikumu atvēršanā, un organizē
piedāvājumu tūlītēju atvēršanu;
24.2. rakstiski lūdz nomas tiesību pretendentus, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, izteikt
rakstiski savu piedāvājumu par iespējami augstāko nomas maksu, nosakot piedāvājumu iesniegšanas un
atvēršanas datumu, laiku, vietu un kārtību.
25. Ja neviens no nomas tiesību pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, neiesniedz
jaunu piedāvājumu par augstāku nomas maksu saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu, iznomātājs pieteikumu
iesniegšanas secībā rakstiski piedāvā minētajiem pretendentiem slēgt nomas līgumu atbilstoši to nosolītajai
nomas maksai.
26. Iznomātājs apstiprina rakstiskās izsoles rezultātus un divu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas
publicē vai nodrošina minētās informācijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā internetā.
27. Ja publikācijā par nomas tiesību izsoli norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens nomas tiesību
pretendents nav pieteicies, iznomātājs var pazemināt nosacīto nomas maksu un rīkot atkārtotu izsoli.
V Nomas līguma noslēgšana un tā nosacījumi
28. Par izsoles uzvarētāju kļūst nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu.
29. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar to nomas tiesību pretendentu, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu.
Nomas tiesību pretendents septiņu darbdienu laikā pēc rakstiskās izsoles rezultātu paziņošanas paraksta
nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā nomas
tiesību pretendents līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību
pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.
30. Ja nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas līgumu,
iznomātājam ir tiesības secīgi piedāvāt slēgt nomas līgumu tam pretendentam, kurš piedāvāja nākamo
augstāko nomas maksu. Iznomātājs divu darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas publicē vai
nodrošina minētās informācijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā internetā.
31. Nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz šo noteikumu 30.punktā
minēto piedāvājumu sniedz vienas nedēļas laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja nomas tiesību pretendents
piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, septiņu darbdienu laikā pēc minētā
paziņojuma nosūtīšanas viņš paraksta nomas līgumu. Iznomātājs ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc nomas
līguma parakstīšanas publicē vai nodrošina minētās informācijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā internetā.
32. Gadījumā, ja arī nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, neizmanto
tiesības noslēgt nomas līgumu, izsole atzīstama par nenotikušu.
33.
Nomas līgumu slēgs Valkas novada dome.
34.
Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 10 gadiem.
35. Par komunālajiem pakalpojumiem, ēkas apsaimniekošanas pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem nomnieks
slēdz līgumus ar Valkas novada domi un citiem pakalpojumu sniedzējiem.
36. Nomniekam atsevišķi jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis atbilstoši maksājuma paziņojumam.
VI Noslēguma jautājums
37. Sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Valkas novada domē līdz izsoles rezultātu
apstiprināšanas dienai.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

Vents Armands Krauklis

Pielikums
Telpu nomas tiesību izsole
Nomas objekta izvietojums
Rīgas iela 22, Valka
3.stāvs, telpa Nr. 2, kadastra apzīmējums 9401 001 0503 001 015-2

37.§
Par zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā „Sviestiņi” atsavināšanas uzsākšanu
__________________________________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo: “***”, ***, Valkas pagasts, 2018.gada 18.janvāra iesniegumu par
zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā „Sviestiņi”, kadastra apzīmējums 9488 010 0215 atsavināšanas
procedūras uzsākšanu.[..]
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 2018.gada 22.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 6.§.) un vadoties no Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punkta; 5.panta 4.daļas, 37.panta 4.daļas un 44.panta; likuma „Par
zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.panta 1.daļas, 28.panta 1.daļas; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1. un 2.punkta; Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; likuma „Par
nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.panta, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaņā ar likuma „Par
atjaunotā LR 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību”
14.panta ir patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā
kārtībā – kā patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punkta likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže,
A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Sviestiņi”, kadastra apzīmējums 9488 010 0215, platība 0.2063ha,
kas atrodas Valkas novada Valkas pagasta Sēļi, atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā īpašuma
atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Reģistrēt adrešu reģistrā nosaukumu apbūvētam zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0215 un uz
tās esošajām ēkām un būvēm: “Sviestiņi”, Sēļi, Valkas pagasts, Valkas novads.
3. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto zemes gabalu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
4. Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma privatizācijas
un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma
novērtēšanu.
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā
rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
38.§
Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz
neapbūvētu zemes gabalu nomu Kārķu un Vijciema pagastos
______________________________________________________________
(L.Engere)
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta 2.daļu pašvaldībai ir tiesības iznomāt rezerves zemes fonda
zemes gabalus un zemes reformas pabeigšanai paredzētus zemes gabalus, nomas līgumā paredzot vietējās
pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas
projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Uz šo brīdi pašvaldībai ir būtiski nodrošināt zemes ilgtspējīgu izmantošanu. Zemes kvalitātes jeb tās
ražotspējas rādītāji ir vieni no pamatrādītājiem zemes racionālai izmantošanai un pamats lēmumu pieņemšanai par
zemes izmantošanas attīstību. Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabalu apsaimniekošanu un novērstu to vērtības
pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, zemes gabalu nodošana nomā ir atbalstāma.
Informācija par zemes gabaliem, uz kuriem iespējams noslēgt zemes gabala nomas līgumus ir apkopota
sekojošā tabulā:
Zemes gabala
kadastra
apzīmējums

Nosaukums

Nomā
nododamā
lauksaimniecībā
izmantojamās
zemes
platība

kadastrālā vērtība
uz 01.01.2018.
EUR

9492 005 0064

Pārzemītes

3.9

2064.14

9466 009 0071

Jāņkalni

7.3

3985.66

Zemes gabala
statuss

Zeme
reformas
pabeigšanai
Zeme
reformas
pabeigšanai

Lai nodrošinātu atklātu un vienādu iespēju zemes nomas tiesību iegūšanu ar pretendentu izvēles procesa
caurspīdīgumu un “iespējami augstāku cenas” izvēli, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma izpratnē ir jāorganizē nomas tiesību izsole un jāizstrādā izsoles noteikumi.
Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 10.punktam
nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē.
Nomas maksa nosakāma atbilstoši 2016.gada 31.marta Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.7 “Par
pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” 2.5.punktam, kas paredz, ka zemesgabaliem, kuru galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība – 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 40 EUR/ha.
Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu.
Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 2018.gada 22.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 7.§.) un vadoties no Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6 1.panta, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija
noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 10.punktu, Valkas novada domes 2016.gada 28.janvāra
Noteikumu Nr.4 “Par pašvaldības zemes iznomāšanas kārtību Valkas novadā”, 2016.gada 31.marta Valkas
novada domes saistošo noteikumu Nr.7 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” 2.5.punktu; Latvijas
Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe,
V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt sekojošus neapbūvētus zemes gabalus lauksaimniecības vajadzībām, rīkojot rakstisku izsoli un
apstiprināt šo zemes gabalu nomas tiesību izsoles sākumcenu:
Zemes gabala izsoles
Zemes gabala
Nosaukums
Nomā nododamā
sākumcena (gadā)
kadastra
lauksaimniecībā
apzīmējums
izmantojamās zemes platība
EUR/ha

2.
3.
4.
5.

9492 005 0064

Pārzemītes

3.9

40.00

9466 009 0071

Jāņkalni

7.3

40.00

Izsoles organizēšanu uzdot rīkot komisijai “Tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar
lauksaimniecības zemi”.
Noteikt izsoles laiku un vietu – 2018.gada 16.februārī plkst. 1000, Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva apspriežu
telpā.
Publicēt sludinājumu par izsoli Valkas novada domes mājas lapā: www.valka.lv un izvietot uz ziņojumu dēļiem
pagastu pārvaldes ēkās.
Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas pilsētas domes izpilddirektoram.
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 38.§)
IZSOLES NOTEIKUMI
Par nomas tiesību izsoli uz zemes gabaliem
Valkas novadā
1. Vispārējie noteikumi

1.1. Zemes iznomāšanas mērķis: nekustamā īpašuma lietošanas mērķa „zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība”, NĪLM kods 0101, ietvaros.
1.2. Izsoles objekts sastāv no diviem atsevišķiem zemes gabaliem - tiesības slēgt zemes nomas līgumu:
Zemes gabala
Nosaukums
Nomā nododamā
kadastrālā vērtība uz
Zemes gabala statuss
kadastra apzīmējums
lauksaimniecībā
01.01.2018.
izmantojamās
EUR
zemes platība
9492 005 0064
Pārzemītes
3.9
Zeme reformas
2064.14
pabeigšanai
9466 009 0071
Jāņkalni
7.3
Zeme reformas
3985.66
pabeigšanai

Izsole notiek par katru zemes gabalu atsevišķi. Katrs pretendents var pieteikties uz vienu vai abiem zemes
gabaliem.
1.3. Iznomātājs:
Valkas novada dome
reģ. Nr.90009114839
Adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701
A/S SEB banka, Kods: UNLALV2X,
Konta Nr. LV62UNLA0050014277068
1.4. Noteikumu mērķis ir nodrošināt zemes nomas tiesību izsoles dalībniekiem atklātu un vienādu iespēju zemes
nomas tiesību iegūšanai uz zemes gabalu, kā arī nodrošināt pretendentu izvēles procesa caurspīdīgumu,
nodrošinot “iespējami augstāku cenu” Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma izpratnē.
1.5. Izsoli organizē un veic Valkas novada domes komisija “Tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai
darījumos ar lauksaimniecības zemi”.
1.6. Izsoles veids – pirmā rakstiskā izsole.
2. Izsoles sākumcena, reģistrācijas maksa un nomas līguma termiņš
2.1. Izsoles sākumcena ir noteikta maksa gadā bez PVN:
Zemes gabala
kadastra
apzīmējums
9492 005 0064
9466 009 0071

Nosaukums

Pārzemītes
Jāņkalni

Nomā nododamā
lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platība
3.9
7.3

Zemes gabala izsoles
sākumcena (gadā)
EUR/ha
40.00
40.00

2.2. Izsoles dalībnieks pirms Izsoles iemaksā reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro un 00 centi) apmērā par
katru no zemes gabaliem uz kuru tiks iesniegts pieteikums, Nolikuma 1.3. punktā norādītajā Valkas novada
domes norēķinu kontā. Dokumenta, kas apliecina reģistrācijas maksas iemaksu Valkas novada norēķinu
kontā, oriģinālu izsoles dalībnieks iesniedz kopā ar pieteikumu dalībai izsolē.
2.3. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta
2.4. Zemes nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi, ņemot vērā, ka attiecībā uz rezerves zemes fonda un zemes
reformas pabeigšanai paredzētajiem zemes gabaliem, zemes nomas līgumā tiek iekļautas vietējās pašvaldības
tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī
tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
3. Pretendenti un izsoles izsludināšana
3.1. Paziņojums par izsoli tiek publicēts www.valka.lv un izvietot uz ziņojumu dēļiem attiecīgo pagastu pārvaldes
ēkās.
3.2. Ar izsoles nolikumu, tai skaitā nomas līguma projektu, interesenti var iepazīties Valkas novada mājas lapā
www.valka.lv.
3.3. Pretendenti var būt personas, kuras saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt nomā
zemesgabalu un kuras nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegušas pieteikumu dalībai izsolē. Persona
uzskatāma par Pretendentu ar brīdi, kad ir saņemts Pretendenta pieteikums un tas ir reģistrēts Nolikumā noteiktajā
kārtībā.
3.4. Iznomātājam ir tiesības publiskot informāciju par izsoles izsludināšanu masu saziņas līdzekļos.
3.5. Par izsoles objekta apskates laiku jāvienojas ar kontaktpersonu – Kārķu pagasta pārvaldes vadītāju Pēteri
Pētersonu, tel.26280656 vai Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja vietas izpildītāju Feliksu Bošu, mob.tel.25600208.
4.Pieteikumu dokumenti un to noformēšana
4.1. Dalībai izsolē Pretendents iesniedz šādus dokumentus:
4.1.1. fiziska persona:
- pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu par katru zemes gabalu atsevišķi);
- notariāli apliecinātu pilnvarojumu pārstāvēt fizisko personu Īpašuma nomas tiesību izsolē, ja personu
pārstāv pilnvarnieks. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota piedalīties Īpašuma nomas
tiesību izsolē;
- dokumentu, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu.
4.1.2. juridiska persona:
- pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu par katru zemes gabalu atsevišķi);
- pilnvarojumu pārstāvēt juridisko personu, ja juridisko personu pārstāv persona, kuras pārstāvības tiesības
neizriet no Uzņēmumu reģistra izziņas. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota piedalīties
Īpašuma nomas tiesību izsolē;

- dokumentu, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu.
4.2. Pieteikuma sastāvā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta
28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
4.3. Pieteikuma dokumenti jāsagatavo valsts valodā. Ārvalstīs izdotiem vai dokumentiem svešvalodā jāpievieno
apliecināts dokumenta tulkojums valsts valodā.
4.4. Pieteikuma dokumenti jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes: saņēmēja –
Iznomātāja nosaukums, iesniedzēja – Pretendenta nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese,
norāde: „Pieteikums nomas tiesību rakstiskai izsolei uz zemes gabalu ______________pagastā, kā arī
norāde „Neatvērt līdz 2018.gada 16.februāra plkst. 10.00”.
4.6. Pretendents var iesniegt tikai vienu pieteikuma variantu uz katru no piedāvātajiem zemes gabaliem.
5. Pieteikumu iesniegšana izsolei
5.1. Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz pa pastu, personiski vai ar kurjera starpniecību Valkas novada
domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, LV-4701, līdz 2018.gada 16.februāra plkst. 9.00, kur tos reģistrē iesniegšanas
secībā, norādot pieteikuma reģistrācijas numuru, saņemšanas datumu un laiku.
5.2. Visi pēc 5.1.punktā noteiktā termiņa saņemtie pieteikumi netiks pieņemti un neatvērti tiks nodoti atpakaļ
iesniedzējam.
5.3. Pieteikumu atvēršanas sanāksme notiks 2018.gada 16.februārī, plkst. 10:00, Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva
apspriežu telpā.
5.4. Pieteikumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.
6. Izsoles norise
6.1. Izsole nenotiek, ja izsolei nav reģistrējies neviens pretendents.
6.2. Ja nolikumā noteiktajā termiņā nav iesniegts neviens pieteikums, Komisija var pagarināt Pieteikuma
iesniegšanas termiņu, pārējos izsoles nosacījumus atstājot negrozītus.
6.3. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, informē par izsoles kārtību.
6.4. Pieteikumus atver to iesniegšanas secībā. Pēc pieteikuma atvēršanas Komisijas vadītājs nosauc Pretendentu,
pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību Pretendenta piedāvāto nomas maksas apmēru un
visi komisijas locekļi parakstās uz pieteikuma.
6.5. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Izsoles noslēguma protokolu paraksta visi komisijas locekļi. Pēc visu
pieteikumu atvēršanas, dokumentu atbilstības pārbaudes izsoles nolikuma prasībām, ja nav nekādu šaubu,
Komisijas vadītājs paziņo, ka rakstveida izsole ir pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko cenu un Pretendentu, kas to
nosolījis.
6.6. Ja pēc visu nomas tiesību ierosinājumu atvēršanas izrādās, ka divi vai vairāki Pretendenti ir piedāvājuši
vienādu augstāko nomas maksu un Pretendenti vai viņu pārstāvji piedalās pieteikumu atvēršanā, Komisija turpina
izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no tiem Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu
un Pretendenti vai viņu pārstāvji piedalās pieteikumu atvēršanā, Komisijas turpina izsoli, pieņemot rakstiskus
piedāvājumus no tiem Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, un organizē pieteikumu
tūlītēju atvēršanu. Ja Pretendenti, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu nepiedalās izsolē, Komisija
rakstiski lūdz šiem Pretendentiem iesniegt savu piedāvājumu rakstveidā, nosakot piedāvājumu iesniegšanas un
atvēršanas datumu, laiku un vietu.
6.7. Ja neviens no Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, neiesniedz jaunu piedāvājumu
par augstāku nomas maksu saskaņā ar Nolikuma 6.6.punktu, komisijas pieteikumu iesniegšanas secībā rakstiski
piedāvā šiem Pretendentiem slēgt nomas līgumu atbilstoši to nosolītajai maksai.
6.8. Pretendentu pieteikumu un iesniegto dokumentu atbilstības pārbaudi izsoles nolikuma prasībām Komisija veic
slēgtā sēdē.
6.9. Izsole atzīstama par nenotikušu vai izbeidzama bez rezultāta, ja nav iesniegts neviens pieteikums ar nomas
maksu, kas vienāda vai lielāka par izsoles sākumcenu.
6.10. Izsoles rezultāti stājas spēkā dienā, kad Valkas novada dome apstiprinājusi komisijas pieņemto lēmumu.
6.11. Dalībai izsolē tiek pielaisti tikai tie Pretendenti, kuru pieteikumus un pievienotos dokumentus Komisija atzīst
par atbilstošiem šīs izsoles nolikuma prasībām. Ja visu Pretendentu iesniegtie pieteikumi un pievienotie dokumenti
neatbilst šīs izsoles nolikuma prasībām, izsole ir izbeidzama bez rezultāta. Pretendenti, kuri netika pielaisti dalībai
izsolē, tiek informēti par to rakstveidā.
6.12. Informācija par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas tiesību piešķiršanu 5 (piecu) darbdienu laikā pēc
lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu tiek publicēta Valkas novada mājas lapā www.valka.lv un paziņota
rakstveidā visiem pretendentiem.
6.13. Pretendents, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc uzaicinājuma noslēgt
līgumu, paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā
Pretendents līgumu neparaksta vai iesniedz atteikumu parakstīt līgumu, uzskatāms, ka Pretendents no nomas
līguma slēgšanas ir atteicies.
6.14. Ja Pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, ir atteicies slēgt nomas līgumu, komisija secīgi
piedāvā nomas līgumu slēgt Pretendentam, kurš piedāvāja nākamo augstāko nomas maksu, un 2 (divu) darbdienu

laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas nodrošina minētās informācijas publicēšanu Valkas novada mājas lapā
www.valka.lv.
6.15. Pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz nolikuma 6.14.punktā minēto
piedāvājumu sniedz 1 nedēļas laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par
paša nosolīto augstāko nomas maksu, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas viņš paraksta
nomas līgumu. Informācija par nomas līguma noslēgšanu ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tā spēkā
stāšanās tiek publicēta Valkas novada mājas lapā www.valka.lv.
7. Pielikumu saraksts
7.1. Pielikums Nr.1 Pieteikuma paraugs dalībai izsolē
7.2. Pielikums Nr.2 Zemes gabala nomas līguma projekts

Pielikums Nr.1.
zemes nomas tiesību izsoli
VALKAS NOVADA DOMEI
SEMINĀRA IELĀ 9, VALKĀ
_________________________________
vārds, uzvārds / jur.pers.
nosaukums

_________________________________
personas kods/ reģistrācijas
Nr.

____________________________ _____
dzīvesvietas adrese / juridiskā
adrese
_________________________________________________

PIETEIKUMS
zemes nomas tiesību izsolei
__________________ pagastā, Valkas novadā
Vēlos pieteikties uz nomas tiesību izsoli uz zemes gabalu Valkas novada
___________________________________ pagastā ______________________________, ar
kadastra apzīmējumu _____________________________________, platība _______ha, bez
apbūves tiesībām.
Piedāvātā nomas maksa par 1 ha
_______________________ gadā, bez PVN.
Zemes nomāšanas laikā plānotā darbība ___________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Iesniegumam pievienojamie dokumenti:
□
reģistrācijas maksas samaksas apliecinošs dokuments;
□
pases vai reģistrācijas apliecības kopija;
□
citi _________________________________________________________.

2018.gada _______. ____________________

_______________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

Pielikums Nr.2.
zemes nomas tiesību izsole
Zemesgabala nomas līgums (projekts) Nr._________
Valkā,
____________

2018.gada ____.

Valkas novada dome, reģistrācijas Nr.90009114839, tās priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa
personā, kurš rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 62.pantu un Valkas
novada domes Nolikumu, turpmāk tekstā saukts „Iznomātājs”, kurš (-a) rīkojas saskaņā ar nolikumu, no
vienas puses,
Vārds Uzvārds, (personas kods ___________________), turpmāk tekstā saukts - Nomnieks, no otras
puses, turpmāk tekstā katra atsevišķi saukta – Puse un abas kopā – Puses, paužot savu brīvu gribu, bez
viltus, spaidiem un maldības, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā, bez apbūves tiesībām, zemes
gabala, kas atrodas ______________pagastā “__________________”,
kadastra apzīmējums
___________________, daļu - lauksaimniecības zemi _______ ha apmērā, saskaņā ar Līguma
pielikumā (1.pielikums) pievienoto Nomas platības izvietojuma shēmu (izkopējumu no Kadastra kartes),
kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa, turpmāk tekstā – zemesgabals.
Zemes gabals saskaņā ar Valkas novada domes_____________sēdes lēmumu (protokols Nr..§) ir zeme,
zemes reformas pabeigšanai/ rezerves zemes fonda zeme vai pašvaldībai piekritīga zeme
1.2. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir izkopējums no kadastra kartes (shēma) (1.pielikums).
1.3. Iznomāšanas (lietošanas) mērķis:
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Nomnieks var izmantot Zemesgabalu tikai tiem lietošanas mērķiem, kādi ir noteikti un reģistrēti
nekustamo īpašumu valsts kadastrā.
1.4. Iznomātājs apliecina, ka ir Zemesgabala vienīgais likumīgais pārvaldītājs.
1.5. Iznomātā Zemesgabala robežas Nomniekam dabā ierādītas un zināmas. Nomniekam nav
pretenzijas pret zemes gabala stāvokli līguma noslēgšanas brīdī, un Nomnieks atsakās no tiesībām
tādas celt vēlāk.
1.6. Zemesgabalam ir noteikti šādi apgrūtinājumi un servitūti:
Apgrūtinājumi tiek noteikti saskaņā ar „Aizsargjoslu likumu” un spēkā esošu Valkas novada teritorijas
plānojumu.
1.7. Ja tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie normatīvie akti, kuri ietekmē Līguma izpildi,
līgumslēdzējiem jāievēro tajos minēto normu nosacījumi, bet nepieciešamības gadījumā puses
nekavējoties noformē attiecīgus grozījumus Līgumā.
1.8. Līgums ir saistošs līgumslēdzēju struktūrvienībām, darbiniekiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem.
1.9. Zemesgabala atsavināšanas gadījumā, ņemot vērā Zemesgabala statusu, uz Nomnieku neattiecas
un viņš nevar izmantot pirmpirkuma tiesības.
2. Līguma termiņš
2.1. Līgums stājas spēkā pēc abpusējas tā parakstīšanas un ir spēkā līdz 2022.gada 31.decembrim,
ņemot vērā, ka attiecībā uz rezerves zemes fonda un zemes reformas pabeigšanai
paredzētajiem zemes gabaliem, pašvaldībai ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru
kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts
vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek
piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme, vai arī ja zemes gabals nepieciešams pašvaldību
funkciju realizēšanai, par to rakstiski brīdinot nomnieku.
2.2. Līguma termiņš var tikt pagarināts ar līgumslēdzēju rakstisku vienošanos, pēc nomnieka
iniciatīvas.
2.3. Līguma termiņš var tikt saīsināts uz Nomnieka iesnieguma pamata, pieņemot attiecīgu Valkas
novada Zemes komisijas lēmumu.
3. Norēķinu kārtība
4. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā _____, bez PVN, saskaņā ar Zemesgabala
izsoles rezultātiem (protokols Nr.______)
Nomas maksas maksājumi jāveic ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām pēc
Valkas novada domes piesūtīta rēķina.
3.1. Nomas maksa maksājama no Līguma spēkā stāšanās dienas.
3.2. Nekustamā īpašuma (par zemi) nodokli maksā Nomnieks.
3.3. Ja Nomnieks, kārtējā gada laikā, no Iznomātāja nav saņēmis nomas maksas rēķinu, Nomniekam ir
pienākums vērsties Valkas novada domes centrālajā grāmatvedībā (Semināra ielā 29, Valkā), lai
saņemtu kārtējā gada nomas maksas rēķinu.

3.4. Nomniekam ir pienākums veikt nomas maksājumus. Ja Nomnieks nav saņēmis Iznomātāja nosūtīto
rēķinu, tas nevar būt par pamatu nomas maksas nemaksāšanai vai maksājumu kavēšanai.
3.5. Ja Nomnieks kavē nomas maksas maksājumus, Nomnieks maksā līgumsodu 0.1% apmērā no
kavētās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu.
3.6. Iznomātājam ir tiesības, nosūtot Nomniekam attiecīgu rakstisku paziņojumu, vienpusēji mainīt nomas
maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos par valsts
vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību vai mainījusies Valsts zemes dienesta
noteiktā zemes gabala kadastrālā vērtība. Šādas izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar brīdi, kad
stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos vai stājušies spēkā jauni normatīvie akti.
4. Iznomātāja pienākumi un tiesības
4.1. Iznomātājs apņemas:
4.1.1. nodot Nomniekam iznomāto Zemesgabalu;
4.1.2. nepasliktināt Nomniekam Zemesgabala lietošanas tiesības uz visu Zemesgabalu vai
jebkādu tā daļu;
4.1.3. atlīdzināt Nomniekam radušos zaudējumus, ja pārkāpti Līguma 4.1.2.punkta nosacījumi;
4.2. Iznomātājam ir tiesības:
4.2.1. veikt kontroli par to, vai Zemesgabals tiek izmantots atbilstoši Līguma noteikumiem, šajā
nolūkā reizi gadā Zemesgabalu pārbaudīt dabā;
4.2.2. prasīt Nomniekam nekavējoties novērst visus Līguma noteikumu pārkāpumus, kas radušies
Nomnieka darbības vai bezdarbības dēļ, un prasīt atlīdzināt ar pārkāpumiem radītos zaudējumus;
4.2.3.citas tiesības ( zvejas, derīgo izrakteņu ieguves u.c.).
5. Nomnieka pienākumi un tiesības
5.1. Nomnieks apņemas:
5.1.1. ievērot Zemesgabalam noteiktos aprobežojumus un servitūtus, un saimnieciskās darbības
ierobežojumus noteiktās zemesgabala teritorijās;
5.1.2. nodrošināt zemes lietošanu atbilstīgi Līgumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem;
5.1.3. nepieļaut auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos;
5.1.4. pasargāt zemi no ūdens un vēja erozijas, ar savu darbību neizraisīt zemes applūšanu ar
notekūdeņiem, tās pārpurvošanos vai sablīvēšanos, nepieļaut piesārņošanu ar ražošanas
atkritumiem, ķīmiskajām vai radioaktīvajām vielām un novērst citus zemi postošus procesus;
5.1.5. pasargāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi no aizaugšanas un citiem procesiem, kas
pasliktina zemes kultūrtehnisko stāvokli;
5.1.6. nepieļaut darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju zemes kvalitāti; ar savu darbību
neaizskart citu zemes īpašnieku/tiesisko valdītāju un citu personu likumīgās intereses;
5.1.7. atlīdzināt kaitējumu, kas Nomnieka vainas dēļ nodarīts citiem zemes īpašniekiem/
tiesiskajiem valdītājiem;
5.1.8. pildīt normatīvo aktu prasības par zemes lietošanu un aizsardzību, kā arī Valkas novada
pašvaldības lēmumus, (tajā skaitā: zāles pļaušana, ražas savlaicīga novākšana, grāvju,
meliorācijas sistēmu, ceļu un ūdenstilpnes tīrīšana, pasākumi pret zemes gabala aizaugšanu
ar krūmiem un augu invazīvo sugu izplatīšanos u.tml.);
5.1.9. aizsargāt dabas un kultūrvēsturiskos pieminekļus, ievērot īpaši aizsargājamo dabas objektu
un to aizsargjoslu izmantošanas režīmu;
5.1.10. samaksāt noteiktajos termiņos nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli par zemi;
5.1.11. segt visus izdevumus, kas saistīti ar Līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā, ja saskaņā ar
Līguma 9.1. punktu līgumslēdzēji vienojušies par Līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā.
5.1.12. par saviem līdzekļiem rekultivēt paša saimnieciskās darbības rezultātā bojātās platības tādā
stāvoklī, lai tās būtu derīgas izmantošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai citām
vajadzībām. Rekultivācija izdarāma viena gada laikā pēc bojātā zemes nogabala
izmantošanas pabeigšanas;
5.1.13. citi pienākumi.
5.2. Nomnieks nav tiesīgs izmantot Zemesgabalu citiem mērķiem, kā tas noteikts šī līguma 1.3.punktā,
kā arī slēgt zemes apakšnomas līgumus.
5.3. Nomniekam ir citas tiesības (derīgo izrakteņu ieguves u.c.), kuras Nomnieks var nodot trešajai
personai tikai ar Iznomātāja rakstisku piekrišanu.
5.4. Nomniekam ir medību tiesības, kuras Nomnieks var nodot trešajai personai.
6.
Sevišķie līguma noteikumi
6.1. Par Zemesgabalu Eiropas Savienības un nacionālos lauksaimniecības atbalsta maksājumus saņem
Nomnieks.
6.2. Līgumslēdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un tās rezultātā pusēm radītajiem
zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu (dabas stihija, ugunsgrēks, militāras
akcijas u.c.) dēļ. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību minēto apstākļu dēļ viena puse

rakstveidā informē otru 15 (piecpadsmit) dienu laikā, un nepieciešamības gadījumā risina jautājumu
par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.
6.3. Nekāda kompensācija par stādījumiem un būvēm, kas atrodas uz Zemesgabala, kā arī par
ieguldījumiem un zaudējumiem Nomniekam netiek paredzēta.
7.
Līguma grozīšana un strīdu izskatīšanas kārtība
7.1. Līguma neparedzētas attiecības līgumslēdzēji regulē, pamatojoties uz Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
7.2. Līguma nosacījumus var grozīt pēc abu Līgumslēdzēju savstarpējas vienošanās. Grozījumi
stājas spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un abpusēji parakstīti. Izņemot līguma
2.3.punktā minētos gadījumus. Nekādas mutiskas vienošanās un sarunas netiks uzskatītas
par šī Līguma noteikumiem.
7.3. Domstarpības Līguma darbības laikā tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek
panākta, tad strīds risināms tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
8.
Līguma izbeigšana
8.1. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja:
8.1.1. Nomnieks ir nokavējis nomas maksas maksājumu termiņu vairāk par 2 (diviem) gadiem;
8.1.2. Nomnieks ir pārkāpis Līguma 3. un 5. nodaļā noteiktos pienākumus un viena mēneša laikā
pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļautos pārkāpumus;
8.1.3. iestājas kāds no Līguma 2.1.punktā minētajiem gadījumiem;
8.1.4. Nomnieks likumā noteiktā kārtībā pasludināts par maksātnespējīgu vai bankrotējušu, vai ir
apturēta Nomnieka saimnieciskā darbība, vai ir uzsākta tās izbeigšana citu iemeslu dēļ.
8.2. Nomnieks ir tiesīgs izbeigt Līgumu:
8.2.1. ja no Nomnieka neatkarīgu iemeslu dēļ viņš nevar izmantot nomāto Zemesgabalu Līgumā
paredzētajiem mērķiem;
8.2.2. ja Iznomātājs nepamatoti traucē Nomniekam izmantot Zemesgabalu Līgumā paredzētajiem
mērķiem.
8.3. Pēc Līguma izbeigšanās Nomnieks var nojaukt visas viņam piederošās pagaidu būves, kā arī
demontēt ražošanas iekārtas, ja tur tādas būtu, par ko Līgumslēdzēji var vienoties citādi. Viss, kas
atradīsies uz Zemesgabala pēc nodošanas vai, ja tāda Nomnieka vainas dēļ nevar notikt, pēc 6 (sešu)
mēnešu termiņa notecēšanas tiks uzskatīts par pamestu mantu, kuru Iznomātājs varēs izmantot pēc
saviem ieskatiem vai novākt.
8.4. Ja pašvaldībai pēc nomas līguma pārtraukšanas vai izbeigšanās jāveic zemesgabala sakopšanas
darbi par saviem līdzekļiem, tad nomniekam ir pienākums atmaksāt pašvaldībai sakārtošanas darbu
izmaksas.
9.
Nobeiguma noteikumi
9.1. Parakstot šo Līgumu Nomnieks tiek informēts, ka izbeidzot ar Līgumu nodibinātās nomas attiecības,
trešās personas nomas tiesības uz Zemesgabalu var iegūt tikai nomas tiesību izsolē, ja
normatīvajos aktos nav noteikta cita kārtība.
9.2. Parakstot šo līgumu Nomnieks tiek informēts, ka zemes gabala nodošana nomas lietošanā nerada
nekādas priekšrocības zemes Nomniekam iegūt zemesgabalu īpašumā, ja vien to neparedz citi
normatīvie akti.
9.3. Nedēļas laikā pusēm jāpaziņo otrai pusei par savu rekvizītu, juridiskā statusa, nosaukuma, adreses,
bankas konta vai pārstāvju maiņu.
9.4. Līgums sagatavots un parakstīts 3 (trīs) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku spēku, divi
oriģināleksemplāri – Iznomātājam, viens – Nomniekam.
10.

Līgumslēdzēju rekvizīti un paraksti

39.§
Biedrības “ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” iesnieguma izskatīšana
___________________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Dome izskata 2018.gada 11.janvāra Biedrības “ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”
iesniegumu, kurā biedrība lūdz pasākuma “Kopā aizvadam un vērtējam 2017.gadu” norisei izmantot
Vijciema pagasta tautas nama telpas (zāli, skatuvi, vestibilu, ģērbtuvi un labierīcības) bez telpu nomas
maksas.
Pasākums plānots 2018.gada 10.februārī no plkst.13 līdz plkst.18, kurā piedalīsies biedrības biedri no
Valkas, Smiltenes un Strenču novadiem.

Pamatojoties uz apvienotās Finanšu, Saimniecisko lietu, Attīstības lietu, Sociālo lietu un Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 2018.gada 22.janvāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 10.§.) un vadoties no
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže,
A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut biedrībai “ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, reģ.Nr.40008039712, izmantot
Vijciema tautas nama telpas (zāli, skatuvi, vestibilu, ģērbtuvi un labierīcības) pasākuma “Kopā
aizvadam un vērtējam 2017.gadu” norisei 2018.gada 10.februārī no plkst.13 līdz plkst.18,
nepiemērojot telpu nomas maksu.
2. Par lēmuma izpildi atbild Vijciema tautas nama vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs.
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).
40.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
Leldes Dienavas privātpraksei
__________________________________________________________________
(I.MEĻĶIS)
Dome izskata Leldes Dienavas privātprakses, juridiskā adrese: Rūjienas iela 3 - 309, Valka,
2018.gada 10.janvārī saņemto iesniegumu par neapdzīvojamo telpu Rūjienas ielā 3E, Valkā, nomas
līguma termiņa pagarināšanu.
Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta, a)apakšpunkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
Pagarināt ar Leldes Dienavas privātpraksi zobārstniecībā
2008.gada 1.aprīlī noslēgto
neapdzīvojamo telpu Valkā, Rūjienas ielā 3E nomas līguma termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim
(ieskaitot).
2. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim Ivo Meļķim sagatavot grozījumus telpas nomas
līgumā un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai.
3. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.
1.

41.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
“Zobārstes Leles individuālais uzņēmums” privātpraksei
___________________________________________________
(I.Meļķis)
Dome izskata “Zobārstes Leles individuālais uzņēmums”, reģ.Nr.44102006693, 2018.gada 18.janvārī
saņemto iesniegumu par neapdzīvojamo telpu Rūjienas ielā 3E, Valkā, nomas līguma termiņa
pagarināšanu.
Vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta, a)apakšpunkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar “Zobārstes Leles individuālais uzņēmums” 2008.gada 1.aprīlī noslēgto
neapdzīvojamo telpu Valkā, Rūjienas ielā 3E nomas līguma termiņu līdz 2018.gada
31.decembrim (ieskaitot).
2. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim Ivo Meļķim sagatavot grozījumus telpas
nomas līgumā un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai.
3. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt
pārsūdzēts Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV –
4201.
42.§
Par īres maksu dzīvokļiem, kuros pašvaldības ieguldījums remontā ir EUR 3000 vai lielāks
____________________________________________________________________
(I.Grandava)
Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otro daļu, dzīvojamās telpas īres maksu veido:
1) dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas ir proporcionāla attiecīgās izīrētās
dzīvojamās telpas platībai,
2) peļņa.
Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11¹.panta otro daļu Pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu
īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pašvaldības domes noteiktajā
kārtībā, ievērojot 11.panta otrās daļas noteikumus.
Pēdējos gados ir vērojama tendence, ka dzīvokļi, kas ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī un prasa lielus
kapitālieguldījumus, ir neapdzīvoti. Minētos dzīvokļus sliktā tehniskā stāvokļa dēļ nav iespējams izīrēt arī
personām, kurām pašvaldības pienākums ir sniegt likumā noteiktajā kārtībā palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā.
Ieguldot remontā ievērojamus finanšu līdzekļus iespējams panākt, ka dzīvokļi tiek izīrēti, bet ieguldītos
līdzekļus ar pašreizējo īres maksu atgūt nav iespējams. Līdz ar to ir priekšlikums noteikt, ka pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu Valkas
novadā, ja pirms dzīvokļa nodošanas lietošanā dome ir veikusi dzīvokļa remontu EUR 3000,- vai lielākā
apmērā, ir EUR 0,30 par kvadrātmetru mēnesī.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.punkta b) apakšpunkta un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otro daļu un 11¹.panta otro daļu,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt īres maksu EUR 0,30 bez PVN par vienu kvadrātmetru dzīvokļiem, kuros pašvaldības
ieguldījums remontā ir EUR 3000,- ar PVN vai lielāks.
2. Īres maksu piemērot lēmuma 1.punktā minētajiem dzīvokļiem, kuru remontā ir ieguldīti finanšu līdzekļi
sākot no 2018.gada 1.februāra un par kuriem tiek slēgts jauns īres līgums vai pagarināts spēkā
esošais.
3. Ar šī lēmuma stāšanās brīdi, spēku zaudē Valkas novada domes 2016.gada 29.decembra sēdes
lēmums “Par īres maksu dzīvokļiem, kuros pašvaldības ieguldījums remontā ir EUR 3000 vai lielāks”
(protokols Nr.15,32.§).
4. Par lēmuma izpildi atbild SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
43.§
Par iesnieguma ar prasību anulēt izsoles rezultātus izskatīšana
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)
2018.gada 22.janvārī Valkas novada domē ir saņemts *** (turpmāk arī – Iesniedzēja), dzīvo *** ielā
***, Valkā, Valkas novadā, iesniegums ar lūgumu anulēt 2018.gada 15.janvāra izsoles Valkā, Rīgas ielā
22, (pirmajā stāvā, telpu grupa Nr.001, 92,3 m 2 platībā) nomas tiesību rezultātus un rīkot atkārtotu izsoli.
Iesniegumā paskaidrots, ka 2017.gada 28.decembra Valkas novada domes sēdē tika ierosināts rīkot
atkārtotu telpu nomas tiesību izsoli Valkā, Rīgas ielā 22 (pirmajā stāvā, telpas numurs 001, 92,3 m2
platībā), kadastra numurs 9401 001 0503 001. Sakarā ar to, ka arī vēlējās piedalīties izsolē, sākot ar šā
gada 2.janvāri gaidīja informāciju par izsoles noteikumiem Valkas novada mājas lapā Tiešā saite uz
dokumentiem. Visu šo laiku, Tiešā saitē uz dokumentiem, zem faila izsoles uzrādās, ka fails nav
atrasts, tas lika domāt, ka izsole vēl nav izsludināta. Tā kā Valkas novada mājas lapā nav informācijas, ka
kāds no tiešsaites failiem nedarbojās, nebija aizdomas, ka kaut kas nav kārtībā, kā arī fakts, ka atverot
failu parādās informācija, ka fails nav atrasts, nevis, ka tas nedarbojās. 19.janvārī iesniedzēja esot
uzzinājusi, ka izsole jau notikusi 15.janvārī. Iesniedzēja uzskata, ka Valkas novada mājas lapas nepilnību
dēļ tika liegta iespēja piedalīties izsolē.
Izskatot iesniegumu Valkas novada dome konstatēja:

(1) 2017.gada 28.decembrī Valkas novada dome pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma Rīgas
ielā 22, Valkā atkārtotu telpu nomas tiesību izsoli” (protokols Nr.16, 28.§), ar kuru noteica telpu
grupas - tirdzniecības zāles, kabineta un tualetes Valkā, Rīgas ielā 22, (pirmajā stāvā, telpu grupa
Nr.001, 92,3 m2 platībā) nomas tiesību rakstveida izsoli, apstiprinot izsoles noteikumus un nosakot
nomas objektam nosacīto nomas maksu mēnesī pirmajā nomas gadā - EUR 1,50 par 1 m2 bez
PVN, sākot ar otro nomas gadu - EUR 1.70 par 1 m 2 bez PVN. Lēmumā tika noteikts izsoles laiks
- 2018.gada 15.janvāris plkst.11:00.
(2) Informācija par izsoli tika publicēta Valkas novada domes tīmekļvietnē www.valka.lv sadaļā
“Pašvaldība” / “Sludinājumi” / “Izsoles” 2018.gada 3.janvārī, kā arī laikrakstā “Ziemeļlatvija”
2018.gada 5.janvārī.
(3) Izsole notika 2018.gada 15.janvārī plkst.11:00 Valkas novada domes telpās Beverīnas ielā 3,
Valkā, 1.stāva apspriežu telpā, atverot saņemtos piedāvājumus. Tika saņemts viens piedāvājums
ar nosacīto cenu. Piedāvājums atbilda izsoles prasībām. Tā kā šī bija jau trešā šāda veida
nekustamā īpašuma nomas izsole konkrētajam īpašumam, tad Pašvaldības īpašuma
privatizācijas un atsavināšanas komisijai nebija nekāda iemesla šaubīties par to, ka izsolei ir
pieteicies tikai viens izsoles dalībnieks.
(4) 2018.gada 19.janvārī ar izsoles uzvarētāju tika parakstīts nomas līgums par minēto telpu nomu uz
10 gadiem.
(5) Saņemot Iesniedzējas iesniegumu Valkas novada domes speciālisti pārliecinājās, ka iesniegumā
norādītajā veidā sludinājums tiešām nav atrodams, jo parādās uzraksts “Lapa vai fails nav
atrasts”. Pārbaudot citas tiešās saites šūnas var pārliecināties, ka tikai sadaļa “Valkas novads”
šādā veidā strādā, bet neviena cita Tiešā saite nestrādā. Lai arī ir dots uzdevums lapas
izstrādātājiem šo nepilnību novērst, nav zināms, cik ilgi un vai vispār minētā tīmekļvietnes funkcija
ir strādājusi, jo līdz šim neviens Valkas novada domē ar šādu pretenziju nav vērsies. Arī Valkas
novada domes speciālisti šādu informācijas meklēšanas veidu līdz šim nav izmantojuši, tādēļ
defekts nav pamanīts.
(6) Lai arī tīmekļvietnes nepilnība varēja ietekmēt Iesniedzējas piedalīšanos izsolē, tomēr
konstatējams, ka Iesniedzēja nav ar pienācīgu rūpību izdarījusi visu, lai piedalītos izsolē.
Iesniegumā ir norādīts, ka Iesniedzēja ir zinājusi par Valkas novada domes 2017.gada
28.decembra lēmumu “Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22, Valkā atkārtotu telpu nomas tiesību
izsoli”. Minētajā lēmumā ir norādīta informācija par izsoles laiku un vietu, lēmumam kā pielikums ir
pievienoti izsoles noteikumi. Arī lēmums tiek publicēts jau pieminētajā tīmekļvietnē. Ņemot vērā to,
ka Iesniedzēja zināja par izsoli, bija iespēja painteresēties Valkas novada domē par iespējām
pieteikties izsolei. Bez tam sludinājums par izsoli ir ērti pieejams minētajā tīmekļvietnē, izmantojot
tīmekļvietnes kreisajā pusē izvietotos navigācijas rīkus. Visus sludinājumus par izsolēm var atrast
arī ierakstot meklēšanas lauciņā vārdu “izsole”, kā arī informācija par izsoli uzreiz pēc
ievietošanas tīmekļvietnē ir pieejama sākuma lapā pie aktualitātēm. Arī uzraksts Tiešajā saitē
“Lapa vai fails nav atrasts” liecina par tehniskām problēmām, jo šajā funkcijā nav pilnīgi nekādas
informācijas, kas norādītu, ka ir atvērta lapa, kas satur informāciju par Izsolēm.
Ņemot vērā to, ka Iesniedzēja Izsolei nepieteicās un iesniegums par izsoles rezultātu anulēšanu ir
saņemts pēc nomas līguma noslēgšanas, nav tiesiska pamata anulēt izsoles rezultātus un lauzt noslēgto
nomas līgumu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punkta, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunkta un Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija
noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2.1.nodaļas noteikumiem, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
Noraidīt ***, dzīvo *** ielā ***, *** novadā, iesniegumu ar lūgumu anulēt 2018.gada 15.janvāra
izsoles Valkā, Rīgas ielā 22, (pirmajā stāvā, telpu grupa Nr.001, 92,3 m 2 platībā) nomas tiesību
rezultātus un rīkot atkārtotu izsoli.
2.
Lēmums stājas spēkā, 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.
44.§
Par papildus platības nepieciešamību uzņēmējdarbības veicināšanai no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9488 007 0049 par labu Valkas novada domei
_______________________________________________________________
(V.A.Krauklis, L.Engere)
Ar Valkas novada domes 2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.16.,2.§), tika nolemts:
“Lūgt Zemkopības Ministriju izvērtēt situāciju un nodot atsavināšanai par labu Valkas novada pašvaldībai
daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 007 0049, aptuveni 50 ha platībā, kas ietilpst

nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880070049”, kadastra Nr.9488 007 0049 sastāvā, uzņēmējdarbības
veicināšanai”.
Pēc zemes gabala tuvākas izpētes, esam secinājuši, ka zemes gabala daļa (kartē - augšējais labais
stūris no A3, dzelzceļa līnijas un zemes ceļa savienojuma) ir samērā purvaina, zema vieta, kas kopumā
nav atbilstoša būvniecības vajadzībām. Līdz ar to atlikusī ieplānotā zemes gabala daļa nav pietiekama lai
izvietotu paredzētās ražošanas būves, kā rezultātā ir nepieciešama zemes robežu pārbīde (uz leju par
aptuveni augstāk minētā zemes gabala apjomu), kas kopumā sastāda aptuveni 20ha (skat. Pielikumu).
Ražošanas ēku celtniecības un ekspluatācijas laikā pēc iespējas tiks saudzēta meža teritorijas daļa, jo
tā kalpos arī kā sava veida buferzona, kas pēc iespējas mazinātu ražošanas cikla laikā radīto
piesārņojuma, trokšņa un smaku ietekmi uz vietējiem iedzīvotājiem, kā arī novērstu infekciju riskus un no
tā izrietošās sekas.
Zemes vienības izvēles pamatojums sniegts jau iepriekš, pamatojot 2017.gada 28.decembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.16.,2.§).
Ņemot vērā augstākminēto 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, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula,
D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Lūgt Zemkopības Ministriju izvērtēt situāciju un nodot atsavināšanai par labu Valkas novada
pašvaldībai daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 007 0049, papildus platību
aptuveni 20 ha platībā, kopumā izveidojot jaunu zemes gabalu ar platību 70ha, kas ietilpst nekustamā
īpašuma “Valsts mežs 94880070049”, kadastra Nr.9488 007 0049 sastāvā, uzņēmējdarbības
veicināšanai.
2. 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.
3. Valkas novada dome apņemas nekustamo īpašumu izmantot tikai šī lēmuma 1.punktā minētā mērķa
īstenošanai un bez atlīdzības nodot to valstij atpakaļ, ja tas netiks izmantots konkrētā mērķa
īstenošanai.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77.
un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona
tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.

Pielikums
Valkas novada domes
2018. gada 25.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1,44.§)
Plānotais atsavināšanas objekts un tajā projektējamās ražotnes izvietojums
zemes vienības Valkas novada valkas pagastā “Valsts mežs 94880070049” daļa
IZVIETOJUMA SHĒMA

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

