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2018.gada 22.februārī

Sēde sasaukta 2018.gada 22.februārī plkst.10:00.
Sēdi atklāj 2018.gada 22.februārī 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, Agris SIMULIS, Agris KRASTIŅŠ,
Maruta
STABULNIECE, Jānis ANŽE, Andis SULA, Aivars SJADEME, Valdis ŠAICĀNS, Sandra PILSKALNE,
Evija SMANE, Kristaps SULA, Viesturs ZARIŅŠ
Nepiedalās deputāti:
Unda Ozoliņa – aizņemta pamatdarbā
Dace Bašķe – slimo
Andris Dainis – aizņemts pamatdarbā
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
Aleksandrs Golubovs – novada domes jurists
Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas
jautājumos
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Antra Ķīkule – iekšējās kontroles galvenais speciālists
Feliks Bošs – Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja p.i.
Valdis Rogainis – Dzīvokļu komisijas proiekšsēdētājs
Viktors Kaņepe – speciālists – finanšu analītiķis
Guntis Bašķis – izpilddirektora vietnieks
Pēteris Pētersons – Kārķu un Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs
Vilnis Vilguts – vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators
Rolanda Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece
Gunta Smane – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Inga Aleksejeva – Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja
Jānis Lapsa – Valkas pagasta pārvaldes vadītājs
Dainis Čapiņš – TIB vadītājs
Eleonora Bērziņa – Sociālās aprūpes nama vadītāja
Inese Vehi – Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja
Ainārs Zābers – izpilddirektors
Ivo Meļķis – SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis
Zane Brūvere – sabiedrisko attiecību speciālists
Baiba Smane – Kārķu pamatskolas direktore
Raitis Priede – Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs
Kristīne Ganiņa – BJC Mice direktore
Māra Bondare-Petersena – Biedrības “Atbalsts Valkas ģimenēm” priekšsēdētāja
Domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis atklāj domes sēdi un ierosina nobalsot par piedāvāto sēdes darba
kārtību ar ierosinātajiem jautājumiem (pielikumā).

Atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula,
A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Valkas
novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT 2018.gada 22.februāra novada domes sēdes darba kārtību:
1. Par Grantu programmu “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”.
2. SIA “Tele Tower” iesnieguma izskatīšana.
3. Biedrības “Tautsaimnieks” iesnieguma izskatīšana.
4. Par Valkas novada domes Sociālās aprūpes nama maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu.
5. Par Valkas novada Dzīvnieku patversmes maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
6. Studijas “JOY” iesnieguma izskatīšanu.
7. Par nolikuma Nr.3 “Par tirdzniecību tirgū “16.Lielais Labdarības Robežtirgus”” apstiprināšanu.
8. Par projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijā” izstrādi un līdzfinansēšanu.
9. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijā” realizācijai.
10. Par saistošo noteikumu Nr.5 “Par pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm Valkas novadā”
apstiprināšanu.
11. Par saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par
materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem”” apstiprināšanu.
12. Par apbūvēta zemesgabala “Jaunzemes”, Valkas pagasts, atsavināšanas procedūras
pārtraukšanu un nomas līguma turpināšanu.
13. Par apbūvēta zemesgabala “Bērzezers 127”, Valkas pagasts, atsavināšanas procedūras
pārtraukšanu un nomas līguma turpināšanu.
14. Par ierosinājumu nodot atsavināšanai zemes vienības Valkā, Varoņu iela 25A.
15. Par zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā “Alieši 149” atsavināšanas uzsākšanu.
16. Par neapbūvētu zemes gabalu Valkas novada Kārķu un Vijciema pagastā nomas tiesību izsoles
protokola apstiprināšanu.
17. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
18. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu ***.
19. Par pasažieru autobusa VOLVO B10B norakstīšanu.
20. Par kravas pašizgāzēja GAZ-3507 norakstīšanu.
21. Par vieglās pasažieru automašīnas Mazda 323 norakstīšanu.
22. Par vieglās pasažieru automašīnas Opel Vectra Caravan norakstīšanu.
23. Par nolikuma Nr.4 “Ideju konkurss “Valkas pilsētas noformējums”” apstiprināšanu.
24. Par noteikumu Nr.1”Grozījumi 2011.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.4 “Pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļas Dzīvnieku patversmes darbības noteikumi”” apstiprināšanu.
25. Par ūdens komercuzskaites mēraparāta mezglu-skataku izbūves kārtību Valkas pilsētā.
26. Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem Valkas novada investīciju projektu dokumentācijas
(tehnisko projektu) izstrādei.
27. Par telpu nodošanu biedrības “Atbalsts Valkas ģimenēm” lietojumā.
28. Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmuma “Par Valkas novada
domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1,21.§) 13.un
31.pielikumā.
29. Par Nolikuma Nr.5”Jauno talantu konkursa “Dziesmu karuselis” nolikums” apstiprināšanu.
30. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.
1.§
Par Grantu programmu “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”
_______________________________________________________
(G.Smane)
2016.gadā Valkas novada dome uzsāka atbalstīt ar līdzfinansējumu Valkas novadā reģistrēto mazo
un vidējo uzņēmumu projektus uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu projektus uzņēmējdarbības
uzsākšanai Grantu programmas “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” ietvaros.
Līdzfinansējumu uzņēmumu un fizisko personu projektiem finansēs no Valkas novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas budžeta līdzekļiem. Kopējais Pašvaldības piešķirtais finansējums
2018.gadā plānots EUR 5000. Maksimālā pašvaldības līdzfinansējuma summa projektam būs EUR 1000,
2018.gadā projektam ar mērķi uzsākt izbraukuma ēdināšanas – tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu
maksimāli pieejamais līdzfinansējuma apmērs ir EUR 1600. Pēdējos gados organizējot pasākumus, kur ir
iesaistīts lielāks dalībnieku un apmeklētāju skaits, ir problēma atrast izbraukuma tirdzniecības
pakalpojuma sniedzēju. Piemēram, 2017.gadā tās bija veterānu sporta spēles, kur šim pakalpojumam
netika atrasts vietējais uzņēmējs.
Pašvaldība līdzfinansējumu piešķirs uzņēmumiem (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Individuālais
komersants, Zemnieku saimniecība) un fiziskām personām (kuras ir gatavas uzsākt komercdarbību), ja
biznesa idejas pieteikuma izvērtēšanas rezultātā biznesa ideja tiks atzīta par konkurētspējīgu.

Projektu pieteikumus izvērtēs un lēmumu par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieņems
vērtēšanas pastāvīgā komisija 5 locekļu sastāvā – pašvaldības pārstāvji, uzņēmēji un nepieciešamības
gadījumā pieaicinātie nozares eksperti.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 9.februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.3,1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas10.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula,
A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu Nr.2 “Grantu programmas “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”
nolikums”.
2. Apstiprināt Grantu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
1. Vents Armands Krauklis, Valkas novada domes priekšsēdētājs;
2. Gunta Smane, Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;
3. Kristaps Sula, Valkas novada domes deputāts, uzņēmējs;
4. Iveta Markova, Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
vietniece budžeta plānošanas jautājumos;
5. Sniedze Ragže, kooperācijas un lauku tūrisma speciāliste.
3. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Valkas novada domes 2017.gada
23.februāra sēdes lēmums “Par nolikuma Nr.2 “Grantu programmas “Attīsti uzņēmējdarbību
Valkas novadā!” nolikums” apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 25.§).
4. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

NOLIKUMS
2018.gada 22.februārī

Valkā

Nr.2
APSTIPRINĀTS
Valkas novada domes
2018. gada 22. februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.2, 1.§.)

GRANTU PROGRAMMAS
“ATTĪSTI UZŅĒMĒJDARBĪBU VALKAS NOVADĀ!”
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41.panta 1.daļas 2.punktu

1.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Nolikums nosaka kārtību kādā tiek piešķirts Valkas novada domes (turpmāk - Pašvaldība)
līdzfinansējums (Grants) Valkas novadā reģistrēto uzņēmumu, kuros darbinieku skaits nepārsniedz 30
cilvēkus (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Individuālais komersants, Zemnieku saimniecība)
projektiem uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu projektiem uzņēmējdarbības uzsākšanai
biznesa ideju konkursa „Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” ietvaros.
2. Līdzfinansējumu uzņēmumu un fizisko personu projektiem finansē no Valkas novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas budžeta līdzekļiem. Kopējais Pašvaldības piešķirtais finansējums ir
EUR 5 000.
3. Konkursa mērķis ir sniegt Pašvaldības atbalstu uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas
realizējami Valkas novadā līdz 2019.gada 30.jūnijam.
4. Šā mērķa īstenošanai Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu uzņēmumu un fizisko personu projektiem,
kas paredz:
4.1. jaunu darba vietu radīšanu;
4.2. jaunu produktu, pakalpojumu veidošanu;
4.3. atbalstu projektiem, kuriem jau piesaistīts vai tiek plānots piesaistīt papildus finansējumu (ES
finansējums, kredīta līdzekļi, citas piesaistītās investīcijas);
4.4.komercdarbības attīstību ar tiešām eksporta pazīmēm.
5. Līdzfinansējumu nepiešķir projektiem, kas saistīti ar:
1. starpnieciskiem darījumiem, nekustamā īpašuma pirkšanu un pārdošanu;
2. rūpnieciski ražotu alkoholisko dzērienu tirdzniecību;
3. tabakas izstrādājumu ražošanu vai tirdzniecību;
4. azartspēlēm un derībām.
6. Projektu pieteikumus izvērtē un lēmumu par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem
vērtēšanas komisija 5 locekļu sastāvā. Nepieciešamības gadījumā vērtēšanas komisija var pieaicināt
nozares ekspertus.
7. Tiesības piedalīties konkursā par Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu „Attīsti uzņēmējdarbību
Valkas novadā!” ietvaros ir uzņēmumiem, kas atbilst šādiem kritērijiem:

8.

9.
10.

11.

2.

7.1. uzņēmums atbilst Nolikuma 1.punkta nosacījumiem;
7.2. uzņēmums ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā ar juridisko adresi Valkas novadā un savu
faktisko darbību veic Valkas novada teritorijā;
7.3. uzņēmums piedalās ar savu finansējumu vismaz 10% apmērā no pieprasītā Granta apmēra.
Uz Pašvaldības līdzfinansējumu nevar pretendēt uzņēmumi:
8.1. kas tiek likvidēti, pasludināta uzņēmuma maksātnespēja, uzsākts tiesiskās aizsardzības
process, tā saimnieciskās darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par
uzņēmuma bankrotu;
8.2. kas nav samaksājusi nodokļus un citus valsts vai pašvaldības noteiktos obligātos maksājumus
noteiktajos termiņos, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
8.3. pret kuru ir tikuši piemēroti Krimināllikumā noteiktie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;
8.4. kuri tieši vai netieši saistīti ar kādu no Komisijas locekļiem vai personām, kuras piedalās
Konkursa vērtēšanā.
Uz Pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt fiziska persona, kas ir gatava reģistrēt uzņēmumu un
attīstīt uzņēmējdarbību Valkas novadā, sava pieteiktā projekta ietvaros.
Vienas komercsabiedrības vai fiziskas personas vienam projektam maksimāli pieļaujamais
Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir EUR 1000, 2018.gadā projektam ar mērķi uzsākt izbraukuma
ēdināšanas – tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu maksimāli pieejamais līdzfinansējuma apmērs ir
EUR 1600. Viena komercsabiedrība vai fiziska persona konkursa kārtībā var saņemt Pašvaldības
līdzfinansējumu vienam projektam izsludinātajā Konkursā viena gada ietvaros.
Par atbalstāmām tiek noteiktas izmaksas, kas saistītas ar šādām vajadzībām:
11.1.preces izstrādes izmaksas;
11.2.pirmreizējām izmaksām, kas saistītas ar telpu iekārtošanu un inventāra iegādi;
11.3.mārketinga izmaksām;
11.4.specifiskas tehnikas un / vai iekārtas iegādi (t.sk. transports, uzstādīšana u.c.);
11.5.izejmateriālu iegādi radošas komercdarbības uzsākšanai / ražošanai;
11.6.ārpakalpojuma izdevumiem (grāmatvedības u.c.);
11.7.interneta mājaslapu izstrādi;
11.8.licenču iegādi;
11.9.specifiska rakstura darbaspēka apmācību;
11.10.preču zīmes reģistrāciju;
11.11.patentu reģistrāciju LR Patentu valdē;
11.12.pieslēgumu (ceļa, dzelzceļa, elektrības, kanalizācijas, komunikāciju u.c.) būvniecības,
rekonstrukcijas un remonta izmaksām;
11.13.citām pamatotām vajadzībām (lēmumu par pamatotību pieņem Komisija ar vienkāršu balsu
vairākumu).
PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

12. Konkursa pieteikuma iesniegšana:
12.1.Konkursa pieteikumu var iesniegt personīgi Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā,
Valkas novadā;
12.2.Konkursa pieteikumu var nosūtīt pa pastu Valkas novada domei, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas
novads, LV 4701, ar norādi – „Konkursam „Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”” (datums uz
pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu);
12.3.Papildus iesūtīt Konkursa pieteikumu elektronisko versiju uz e-pasta adresi novads@valka.lv.
13. Konkursa nolikumu, projektu pieteikuma veidlapu un informāciju par konkursa norisi var saņemt
mājas lapā internetā www.valka.lv.
14. Konkursa pieteikumus var iesniegt no izsludināšanas brīža līdz 2018.gada 15.aprīlim, 15.jūnijam, un
15.augustam.
15. Pieteikumu iesniegšana tiek pārtraukta, ja tiek izlietots viss viena gada ietvaros piešķirtais
finansējums.
3.

PROJEKTA PIETEIKUMS

16. Projekta pieteikums jāsagatavo, izmantojot projekta pieteikuma veidlapu, kas ir nolikuma
neatņemama sastāvdaļa.
17. Aizpildītajai projekta pieteikuma veidlapai ir jāpievieno šādi pielikumi:
17.1.naudas plūsmas prognoze;
17.2.projekta vadītāja CV;
17.3.projekta vadītāja rakstisks apliecinājums, ka piekrīt veikt konkrētā projekta īstenošanu;
17.4.apliecinājums par sniegtās informācijas patiesumu.
18. Projekta pieteikuma veidlapai ir jābūt aizpildītai datordrukā (ieteicams: Times New Roman, burtu
lielums - 12 vai Arial, burtu lielums -10).
19. Projekta pieteikuma veidlapai un tā pielikumiem ir jābūt sagatavotiem latviešu valodā.
20. Projekta pieteikums (projekta pieteikuma veidlapa un visi pielikumi) ir jāiesniedz vienā cauršūtā
oriģināleksemplārā.

4.

VĒRTĒŠANAS KOMISIJA

21. Vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) sastāv no 5 komisijas locekļiem, tajā skaitā komisijas
priekšsēdētājs.
22. Komisijas darbu protokolē no komisijas locekļu vidus ievēlēts protokolists.
5.

PROJEKTA VĒRTĒŠANA

23. Projektu pieteikumus vērtē pēc pieciem kritērijiem:
23.1.iespēja nodrošināt profesionālu projekta īstenošanas līmeni un kvalitāti;
23.2.projekta izstrādes kvalitāte - apraksta precizitāte, izdevumu tāmes pamatotība un pārskatāms
noformējums;
23.3.projekta argumentācija;
23.4.nodarbināto skaits uzņēmumā;
23.5.prognozētā preču vai pakalpojumu tirgus paplašināšanās.
24. Projektu vērtē katrs komisijas loceklis, pēc 23.punktā norādītajiem kritērijiem. Pašvaldības
līdzfinansējums projektam tiek piešķirts, ja par tā atbalstīšanu nobalso vismaz 3 Komisijas locekļi.
25. Pirms projektu vērtēšanas uzsākšanas, Komisija publiskajās datu bāzēs pārliecinās, vai uz
pretendentu nav attiecināmi kādi no šī nolikuma 8.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. Ja
tiek konstatēts, ka uz pretendentu ir attiecināms 8.1., 8.3. vai 8.4.punktā minētais izslēgšanas
nosacījums, Komisija lemj par pretendenta noraidīšanu.
26. Ja tiek konstatēts, ka uz pretendentu ir attiecināms 8.2.punktā minētais izslēgšanas nosacījums,
Komisija pieprasa pretendentam 5 darbdienu laikā iesniegt apliecinājumu, ka tam nebija nodokļu vai
citu obligāto valsts vai pašvaldības maksājumu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro,
iesniedzot attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta
elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro.
6.

LĒMUMA PIEŅEMŠANA

27. Pēc projekta pieteikuma iesniegšanas, Komisija līdz mēneša pēdējam datumam:
27.1.izvērtē iesniegtos projektu pieteikumus;
27.2.lemj par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
28. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā puse komisijas locekļu.
29. Lēmumus Komisija pieņem atklāti balsojot, noraidot vai apstiprinot līdzfinansējuma piešķiršanu.
30. Komisijas lēmums nav apstrīdams.
7.

PROJEKTA REZULTĀTI

31.

Vienas nedēļas laikā pēc lēmuma pieņemšanas Komisija pretendentus informē par pieņemto
lēmumu attiecībā uz pretendenta iesniegto projektu.

8.

LĪGUMA SLĒGŠANA UN ATSKAIŠU IESNIEGŠANA

32. Pašvaldība slēdz līgumu ar atbalstītā projekta īstenotāju par projekta īstenošanu un piešķirtā
līdzfinansējuma izlietošanu. Līgums Granta saņēmējam jāparaksta 2 nedēļu laikā no uzaicinājuma
nosūtīšanas dienas, pretējā gadījumā lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu zaudē spēku.
33. Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējs sniedz Pašvaldībai atskaites par Pašvaldības līdzfinansējuma
izlietojumu līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā.
34. Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējs desmit dienu laikā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa
Pašvaldībai iesniedz:
34.1.rakstisku pārskatu par projekta īstenošanas gaitu;
34.2.atskaiti par piešķirtā Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumu. Attaisnojuma dokumentos (čekos,
pavadzīmēs, rēķinos u.c.) jābūt norādītiem Finansējuma saņēmēja rekvizītiem.
35. Pašvaldībai ir tiesības neizmaksāt Grantu, ja Granta saņēmējs:
35.1.jebkādā veidā ir maldinājis Komisiju;
35.2.nav sniedzis visu pieprasīto informāciju vai dokumentus;
35.3.neievēro noslēgtā līguma par Granta piešķiršanu nosacījumus.
36. Pašvaldībai ir tiesības 10 (desmit) dienu laikā pēc Pašvaldības rakstiska pieprasījuma saņemšanas
likt atmaksāt Grantu vai tā daļu, ja:
36.1.piešķirtais finansējums bez saskaņošanas ar Pašvaldību tiek izmantots citam mērķim, nekā to
nosaka noslēgtais līgums par Granta piešķiršanu;
36.2.tiek konstatēts, ka Granta saņēmējs ir maldinājis Komisiju;
36.3.Granta saņēmējs neiesniedz pieprasītās atskaites līgumā noteiktajā kārtībā;
36.4.pirmajā projekta darbības gadā saimnieciskā darbība nav uzsākta vai netiek veikta regulāri.
37. Uzņēmumam jāiesniedz pārskats par saimnieciskās darbības rezultātiem pirmajā darbības gadā pēc
līguma noslēgšanas.

38. Pašvaldībai ir tiesības veikt pārbaudes (tai skaitā pārbaudes projekta īstenošanas vietā) pirms Granta
piešķiršanas, kā arī projekta īstenošanas laikā, lai pārliecinātos par:
38.1.iegādāto materiālo vērtību atrašanos komercdarbības veikšanas vietā;
38.2.darbības norisi atbilstoši iesniegtajam konkursa pieteikumam;
38.3.citu saistību izpildi, kas izriet no Konkursa pieteikuma un noslēgtā līguma par Granta
piešķiršanu.
39. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no Granta saņēmēja.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V. A . K r a u k l i s

1.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 22.februāra nolikumam Nr.2
“Grantu programmas
“Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” nolikums”

BIZNESA IDEJU KONKURSA
„ATTĪSTI UZŅĒMĒJDARBĪBU VALKAS NOVADĀ!”
PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSA
PIETEIKUMA VEIDLAPA

PROJEKTA PIETEIKUMA
IESNIEDZĒJS

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

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

a) Esošās situācijas raksturojums (ne vairāk kā1 lapa);
b) Projekta mērķa grupa un īsa tirgus situācijas analīze (ne vairāk kā 1 lapa);
c) Atbalsta nozīme Jūsu uzņēmējdarbības attīstībai (lūdzu īsi pamatojiet, cik
nozīmīgi ir saņemt Valkas novada domes atbalstu dotā projekta realizācijai, kā
tas veicinās Jūsu biznesa attīstību).
1.6. Projekta aktivitāšu plāns (pamatojoties uz 1.4. punktā izvirzīto projekta mērķi, lūdzu,
aprakstiet visas aktivitātes, kā projekta mērķis tiktu sasniegts, sniedziet par katru īsu aprakstu –
skaidrojumu; šai sadaļai ir jāsniedz informācija, kas un kāpēc tiks izdarīts, lai tiktu sasniegts
projekta mērķis):
Nr.

Aktivitātes nosaukums

1.

........

2.

........

Komentārs, pamatojums

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

Aktivitātes nosaukums

1.

...

2.

....

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

2. PROJEKTA BUDŽETS

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

Aktivitātes kopējās
izmaksas (EUR)

Izmaksu atšifrējums un
paskaidrojumi

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

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

3. PROJEKTA PIETEIKUMA IESNIEDZĒJS
3.1. Pamatinformācija:

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

Bankas nosaukums:
SWIFT kods:
Konta numurs:
3.3. Informācija par projekta iesniedzēju:
a) Informācija par uzņēmuma vadītāju (ja projekta iesniedzējs ir juridiska persona);
b) Informācija par iesniegtā projekta vadītāju (CV un pamatojums, ka projekta vadītājam ir
atbilstoša pieredze, zināšanas vai izglītība, lai veiksmīgi realizētu šādu projektu.
Uzņēmuma vadītājs var būt arī projekta vadītājs);

c) Informācija par citiem resursiem attiecībā uz veiksmīgu projekta vadību (grāmatvedības
un juridisko pakalpojumu pieejamība, datortehnikas nodrošinājums, e-komunikācija);

d) Jūsu pieredze darbam ar projektiem (lūdzu, sniedziet vispārīgu informāciju par
Jūsu līdzšinējo pieredzi finansējuma piesaistei no Eiropas Savienības fondiem,
bankām, citām institūcijām).

APLIECINĀJUMS

Apliecinu, ka šīs projekta pieteikuma veidlapa un visi pievienotie pielikumi atbilst
patiesībai un projektam pieprasītais finansējums tiks izmantots atbilstoši projekta
pieteikumā aprakstītajam.

Apliecinu, ka nav zināmu iemeslu, kāpēc šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt
aizkavēta tā izpilde, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības var veikt projekta
pieteikuma veidlapā noteiktajā termiņā.

Paraksts

Amats, komercsabiedrība
(juridiskai personai)

Vārds Uzvārds

Datums

Telefona numurs

Elektroniskā pasta adrese

2.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 22.februāra nolikumam Nr.2
“Grantu programmas
“Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” nolikums”

PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU GRANTU PROGRAMMĀ „ATTĪSTI
UZŅĒMĒJDARBĪBU VALKAS NOVADĀ”
UN PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA IZLIETOŠANU

Projekta nosaukums:
Projekta īstenotājs:
1. Piešķirtā finansējuma apstiprinājums

Finansēšanas līguma/
vienošanās
numurs

datums

2. Projekta īstenošanas laiks
No

līdz
gads

datums

mēnesis

gads

datums

mēnesis

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

Projekta kopējas izmaksas,
EUR

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

5. Projekta ietvaros veiktie pasākumi
Projektā īstenotās
aktivitātes

Aktivitātes rezultāts

Aktivitātes
dokumentāls
apliecinājums

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

Veiktās izmaiņas projekta
aktivitātēs un finansējuma
izlietošanā

Izmaiņu iemesli

Izmaiņu sekas

7. Publicitāte
Aprakstiet, kāda veida publicitāte bija Jūsu projektam.

Publicitātes avots

Apraksts

(atzīmēt ar X)

(īss apraksts par projekta publicitāti attiecīgajā mēdijā)

TV
Radio
Prese
Internets
Citi

Pielikumā:

-

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

Apstiprinu, ka Valkas novada domes piešķirtie finanšu līdzekļi izlietoti paredzētajiem
mērķiem, līgumā norādīto pasākumu īstenošanai un atbilstoši šim pārskatam.
Datums:

(Projekta īstenotāja uzņēmuma/ komersanta vadītāja/
direktora vārds, uzvārds)

(paraksts)

Z.v.

(Projekta atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds)

(paraksts)

Pārskatu sagatavoja:
vārds, uzvārds:
ieņemamais amats:
tālrunis:
e-pasts:
2.§
Par SIA “TELE TOWER” iesniegumu par zemes gabala Kārķu pagastā “Krūzes”
_______________________________________________________
(L.ENGERE)
Valkas novada dome izskata SIA “TELE TOWER”, reģistrācijas Nr.40103257495 juridiskā adrese:
Uriekstes iela 2A, Rīga, LV-1005, 01.02.2018. iesniedzis iesniegumu ar lūgumu izvērtēt iespējas iznomāt
ar apbūves tiesībām vai nodot atsavināšanai zemes vienības Kārķu pagastā “Krūzes”, kadastra
apzīmējumu 9466 005 0207, daļu aptuveni 0.5ha platībā, sakaru masta izbūvei. Izskatot augstāk minēto
iesniegumu tika konstatēts:
Zemes gabals Kārķu pagastā “Krūzes”, kadastra apzīmējums 9466 005 0207, platība 3.39ha vairāk
vai mazāk cik izrādīsies zemes vienību kadastrāli uzmērot, ir vēsturiski piederējis pašvaldībai, šobrīd
Valkas novada dome ir tā tiesiskais valdītājs, saskaņā ar 2011.gada 25.janvāra Valkas novada domes
sēdes lēmumu (protokols Nr. 3, 36§).
Zemes gabala lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101).
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0207 ir nodota nomā sekojošām personām: ***,
1.7ha, nomas līguma termiņš līdz 31.12.2019. – plānotā masta izbūves teritorija šo zemes vienības daļu
skar ļoti minimāli, kura ar 12.02.2018. gada iesniegumu (reģistra Nr. 3.1.1./18/260) piekrīt nomas zemes
platības samazināšanai un ***, 1.5ha, nomas līguma termiņš līdz 31.12.2021. – plānotā masta izbūves

teritorija aptuveni 0.3ha apmērā skar šo nomas objekta daļu, kura ar 09.02.2018. gada iesniegumu
(reģistra Nr. 3.1.1./18/260) piekrīt nomas zemes platības samazināšanai.
Saskaņā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 21 „Valkas novada teritorijas
plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināts ar
Valkas novada domes 2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 6.§), publicēts „Latvijas
Vēstnesis” 17.01.2017., 4.5.daļu, zemes gabals atrodas lauksaimniecības zemes teritorijā, atļautā
izmantošana: citu starpā ir minēta arī inženiertehniskā infrastruktūra (14001). No jauna veidojamā
zemes gabala platība lauksaimniecības teritorijā ir noteikta 2.0ha, tomēr veicot zemes vienības dalīšanu
minimālā jaunveidojamā zemes gabala platība nav jāievēro, ja tiek veidota jauna zemes vienība
inženierbūvju vai publiskas infrastruktūras un to objektu nodrošināšanai.
Sadalītajām zemes vienības daļām līdz apbūves tiesību realizēšanai saglabājams nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu 1.punktu, līdz zemes pirmreizējai
ierakstīšanai zemesgrāmatā lēmumu par zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu vai robežu
pārkārtošanu pieņem vietējā pašvaldība.
Izvērtējot vai zemes gabals būtu nododams nomā ar apbūves tiesībām, ir jāņem vērā, ka saskaņā ar
Civillikuma 1129.1 – 1129.9 pantiem, izbeidzoties apbūves tiesībai, izbeidzas visas trešo personu lietu
tiesības, kas nodibinātas uz apbūves tiesību, kā arī to, ka uz apbūves tiesības pamata uzceltā
nedzīvojamā ēka (inženierbūve) pēc apbūves tiesības izbeigšanās kļūst par zemes gabala būtisku daļu.
Zemes gabala īpašnieks uz apbūves tiesības pamata uzcelto nedzīvojamo ēku (inženierbūvi) iegūst
īpašumā bez atlīdzības, ja vien atlīdzība apbūves tiesīgajam nav noteikta līgumā par apbūves tiesības
piešķiršanu.
Jebkurā gadījumā pirms darījumā ar zemes vienību - vai nododot zemes vienību nomā ar apbūves
tiesībām, vai nododot to atsavināšanai – īpašuma tiesībām uz minēto zemes vienību ir jābūt
nostiprinātām Zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļu, pašvaldības
mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošanas izsolē.
Izvērtējot augstāk minēto informāciju, balstoties uz Zemes ierīcības likuma Pārejas noteikumu
1.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta 1.daļas 1.punktu, Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 21
„Valkas novada teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” 2.6. daļas 132.punktu; 4.5.daļu, ņemot vērā 2018.gada 9.februāra Finanšu komitejas sēdes
lēmumu (protokols Nr.3,2.§), likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkta deputātiem atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula,
A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1.

Atbalstīt SIA “TELE TOWER” iesniegumu un gatavot nepieciešamos dokumentus zemes gabala
Kārķu pagastā “Krūzes”, kadastra apzīmējums 9466 005 0207, daļas 0.6ha apmērā,
atsavināšanai.
2.
Veikt Valkas novada pašvaldībai vēsturiski piederošās zemes vienības Kārķu pagastā “Krūzes”,
kadastra apzīmējumu 9466 005 0207, kopējā platība 3.39ha, sadalīšanu, izveidojot sekojošas
jaunas zemes vienības:
2.1. zemes vienība ar platību 0.6ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes vienību kadastrāli
uzmērot, kurai piešķirams jauns nosaukums “Osiņas”, Kārķu pagasts, Valkas novads, un
nosakāms nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Zemes vienība piekrīt Valkas novada domei,
pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 1.daļas 1.punktu;
2.2. zemes vienība ar platību 2.79ha, kurai saglabājams nosaukums “Krūzes” un nosakāms
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101). Zemes vienība piekrīt Valkas novada domei, pamatojoties uz
likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta 1.daļas 1.punktu.
3. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai:
3.1. gatavot nepieciešamos dokumentus šī lēmuma 2.punktā minēto zemes vienību īpašuma
tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3.2. pēc šī lēmuma 3.punkta izpildes, veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
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 namā Voldemāra Baloža ielā 13A,
Valmierā, LV 4201.

1.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 22.februāra sēdes lēmumam
(protokols Nr. 2, 2.§)

Jaunveidojamo zemes vienību Valkas novada Kārķu pagastā
“Krūzes” un “Osiņas”
IZVIETOJUMA SHĒMA

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

3.§
Biedrības “Tautsaimnieks” iesnieguma izskatīšana
_______________________________________________________
(A.Golubovs)
2018.gada 5.februārī Valkas novada dome saņēma iesniegumu no biedrības “Tautsaimnieks”,
reģ.Nr.40008242184, par informatīvās kampaņas rīkošanu Latvijā par reālo nodokļu apmēru, tā
izlietojumu un nepieciešamību pieprasīt no Latvijas valsts kvalitatīvus pakalpojumus. Kopējais
informatīvās kampaņas budžets biedrībai sastāda 72 000 EUR.
Biedrība “Tautsaimnieks” lūdz Valkas novada domei piešķirt 400 EUR minētajai informatīvajai
kampaņai.

Izvērtējot saņemto iesniegumu, Valkas novada dome konstatē, ka biedrības iecerētā kampaņa
neatbilst nevienai pašvaldības ar likumu deleģētai funkcijai, līdz ar to pašvaldība nav tiesīga piešķirt
šādiem mērķiem finanšu līdzekļus.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 9.februāra sēdes
lēmumu (protokols Nr.3, 3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 27.punkta atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula,
V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nepiešķirt Biedrībai “Tautsaimnieks”, reģ.Nr.40008242184, 2018.gada 23.janvāra iesniegumā
prasītos finanšu līdzekļus EUR 400,00 apmērā.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.
4.§
Par Valkas novada domes Sociālās aprūpes nama maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(V.Kaņepe)
Lai segtu maksas pakalpojumu sniegšanas izmaksas Valkas novada Sociālās aprūpes namā,
nepieciešams noteikt maksas pakalpojumu izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2018.gada 9.februāra sēdes
lēmumu (protokols Nr.2, 3.§), Finanšu komitejas 2018.gada 9.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.
3,4.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g) apakšpunkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula,
A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem Valkas novada domes Sociālās aprūpes
namā saskaņā ar pielikumu.
2. Klientu maksājumus iekasēt atbilstoši normatīvajos aktos un Sociālās aprūpes nama nolikumā
noteiktajā kārtībā.
3. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
4. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Valkas novada domes 2017.gada
23.februāra sēdes lēmums “Par Valkas novada domes Sociālās aprūpes nama maksas
pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 4.§).
5. Par lēmuma izpildi atbild Sociālās aprūpes nama vadītājs.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.martā.
Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 22.februāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.2, 4.§)

Valkas novada domes Sociālās aprūpes nama maksas pakalpojumu
cenrādis
Nr. p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena,
EUR

1., 2. stāvs
1.

Uzturēšanas maksa par vienu cilvēku uz pilnu aprūpi***
tai skaitā ēdināšana

2.

Uzturēšanas maksa par vienu cilvēku uz pilnu aprūpi***
tai skaitā ēdināšana

1 mēnesis

435,90

1 mēnesis

121,36

1 diena

14,33

1 diena

3,99

3.

Minimālā maksa par uzturēšanos Valkas novada domes
Sociālās aprūpes namā, ja pensija mazāka par EUR 71

1 mēnesis

30,00

4.

Maksa par mazo istabu*

1 mēnesis

71,38

5.

Maksa par lielo istabu**

1 mēnesis

98,84

6.

Maksa par lielo istabu**, ja dzīvo divatā

1 mēnesis

49,42

7.

Maksa dzīvoklī ar sanitāro mezglu un virtuvi (107. un 111.
dzīvoklis)

1 mēnesis

109,82

3. stāvs (uz katrām divām istabām ir atsevišķs sanitārais mezgls)
8.

Maksa par mazo istabu* (divistabu dzīvoklī)

1 mēnesis

76,87

9.

Maksa par mazo istabu*, ja dzīvo divatā (divistabu
dzīvoklī)

1 mēnesis

38,44

10.

Maksa par lielo istabu** (divistabu dzīvoklī)

1 mēnesis

104,33

11.

Maksa par lielo istabu**, ja dzīvo divatā (divistabu dzīvoklī)

1 mēnesis

52,16

12.

Maksa par divistabu dzīvokli ar sanitāro mezglu (viesnīca
un sociālie dzīvokļi)

1 mēnesis

126,29

Maksa par vienistabas dzīvokli ar sanitāro mezglu

1 mēnesis

93,34

13.

PVN netiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 7.nodaļas 52.pantu
Cena bez
PVN,
EUR

Citi pakalpojumi
14.

Maksa par veļas mazgāšanu un žāvēšanu

līdz 5kg

3,72

PVN tiek piemērots atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam

* Mazā istaba - 11 līdz 14 m2
** Lielā istaba - 17 līdz 20 m2
***Pilna aprūpe - telpu uzturēšanas izmaksas + izmaksas, kas saistītas ar aprūpi un ēdināšanu
vienam cilvēkam mēnesī

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

5.§
Par Valkas novada Dzīvnieku patversmes maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(V.Kaņepe)
Valkas novada Dzīvnieku patversmes pakalpojumu nodrošināšanai un izmaksu, kas saistītas ar šo
pakalpojumu sniegšanu, segšanai, nepieciešams noteikt maksas pakalpojumu izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 9.februāra sēdes
lēmumu (protokols Nr.3, 5.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta,
21.panta 1.daļas 14.punkta g) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane,
K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu par Valkas novada Dzīvnieku patversmes sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar
cenrādi pielikumā.
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.

3. Noteikt, ka ar šī lēmuma stāšanās brīdi spēku zaudē Valkas novada domes 2017.gada 27.aprīļa
sēdes lēmums ”Par Valkas novada Dzīvnieku patversmes maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu” (protokols Nr.4, 4.§).
4. Par lēmuma izpildi atbild Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 22.februāra sēdes
lēmumam
(protokols Nr.2, 5.§)
Valkas novada Dzīvnieku patversmes maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.
p.
k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez
PVN,
EUR

1.

Klaiņojoša dzīvnieka ķeršana

1dzīvnieks

8,36

2.

Kaķa uzturēšana patversmē

1 diennakts

3,12

3.

Suņa uzturēšana patversmē:

3.1

svars līdz 10 kg

1 diennakts

5,95

3.2

svars līdz 10 - 20 kg

1 diennakts

6,55

3.3

svars līdz 20 - 30 kg

1 diennakts

7,14

3.4

svars līdz 30 - 40 kg

1 diennakts

7,74

3.5

svars līdz 40 - 50 kg

1 diennakts

8,33

3.6

svars līdz 50 - 60 kg

1 diennakts

8,93

3.7

svars līdz 60 - 70 kg

1 diennakts

9,52

3.8

svars līdz 70 - 80 kg

1 diennakts

10,12

4.

Dzīvnieku līķu uzglabāšana un
nodošana utilizēšanai

4.1

svars līdz 10 kg

1 dzīvnieks

10,61

4.2

par katriem papildus 5 kg

1 dzīvnieks

2,90

1 dzīvnieks

8,26

5.

Kaķa adopcija

6.

Kaķēna līdz 7 mēnešu vecumam
adopcija

1 dzīvnieks

5,78

7.

Kucēna līdz 6 mēnešu vecumam
adopcija

1 dzīvnieks

12,40

1 dzīvnieks

16,53

8.

Suņa adopcija

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
6.§
Par finansiālu atbalstu studijai Joy

V.A.Krauklis

_________________________________________
(R.Rastaks)
Valkas novada dome saņēmusi studijas Joy iesniegumu (reģ. 08.02.2018., 3.1.1./18/230) ar lūgumu
finansiāli atbalstīt studijas 2 grupu piedalīšanos deju konkursā Valmierā 2018.gada 14.februārī. Deju
grupās vairāk kā puse dalībnieku ir no Valkas. Valkas novada domes autotransports ir aizņemts un nav
iespējams dalībniekus norādītajā laikā nogādāt Valmierā. Ir iespējams izmantot transporta pakalpojumu
un tā izmaksas ir EUR 80,00.

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 9.februāra sēdes
lēmumu (protokols Nr.3,6.§), un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta,atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
J.Anže, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS
– nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Studijas JOY dalību deju konkursā Valmierā 2018.gada 14.februārī un apmaksāt ceļa
izdevumu pēc piestādītā rēķina EUR 80,00 apmērā.
2. Lēmuma 1.punktā minētos finanšu līdzekļus apmaksāt no IKSJ kultūrai paredzētiem līdzekļiem.
3. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
7.§
Par Nolikuma Nr. 3 "Par tirdzniecību tirgū “16. Lielais Labdarības Robežtirgus”
apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(D.Čapiņš)
Dome izskata Valkas Tūrisma informācijas biroja vadītāja Daiņa Čapiņa iesniegumu par
nepieciešamību apstiprināt 16. Lielā Labdarības Robežtirgus nolikuma projektu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 9.februāra sēdes
lēmumu (protokols Nr.3,7.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta un
41.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane,
K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.

Apstiprināt Nolikumu Nr.3 „ Par tirdzniecību tirgū “16. Lielais Labdarības Robežtirgus”” (pielikumā).
Noteikt, ka par lēmumu izpildi atbild Tūrisma informācijas biroja vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

NOLIKUMS
2018.gada 22.februārī

Valkā

Nr.3

Par tirdzniecību tirgū “16.Lielais Labdarības Robežtirgus”
Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41.panta 1.daļas 2.punkta

1. Vispārējie noteikumi
1.1. Tirgus “16.Lielais Labdarības Robežtirgus” ir starptautisks tirgus, kurš ir plašā sabiedrībā
iecienīts un savā ziņā unikāls pasākums, kur katru gadu iegūtie līdzekļi tiek novirzīti kādam
labdarības mērķim. Programmu papildina koncerti, konkursi, loterijas, gaļas izstrādājumu
konkurss, degustācijas, grilēšanas konkurss un produkcijas izsole.
1.2. Tirgus rīkotājs: Valkas novada dome sadarbībā ar Valgas pilsētas domi. www.valka.lv
(turpmāk tekstā – Rīkotājs)
1.3. Vieta: Latvijas un Igaunijas Republiku robeža Valkā un Valgā Rīgas ielā.
1.4. Tirgus teritorija - Raiņa iela posmā no krustojuma ar Viestura ielu līdz krustojumam ar
Latgales ielu un posmā no Latgales ielas līdz Igaunijas Republikas robežai. Rīgas iela
posmā no krustojuma ar Raiņa ielu līdz Latvijas Republikas robežai ar Igaunijas
Republiku. Sēlijas iela posmā no krustojuma ar Smilšu ielu līdz krustojumam ar Rīgas ielu.
1.5. Laiks: 2018.gada 5. un 6. maijs.
1.6. Tirdzniecība: 2018.gada 5. maijā no plkst. 8.00 – 16:00 un 6. maijā no plkst. 08:00 - 14:00.
1.7. Tirgošanās vietu ierādīšana sākas 5.maijā no plkst. 4:00 un 6.maijā no plkst. 6:00
1.8. Papildus informāciju par pasākumu un reģistrācijas kārtību iespējams saņemt sūtot
jautājumu uz e-pastu: tib@valka.lv vai zvanot pa tālruni +37164725522,
+37126446602;
2. Tirdzniecības dalībnieki un noteikumi:
2.1. Tirdzniecības dalībnieks ir fiziska vai juridiska persona, kas reģistrējusi saimniecisko
darbību
(turpmāk tekstā – Dalībnieks);
2.2. Dalībnieks tirgum piesakās rakstiski, reģistrējoties elektroniski adresē:
2.3. Pieteikumā iekļaujamā informācija:
2.3.1.Juridiskais nosaukums;

2.3.2.Reģistrācijas numurs;
2.3.3.Adrese;
2.3.4.Kontaktpersona;
2.3.5.Kontaktinformācija (tel.Nr., e-pasts u.c.);
2.3.6.Preču sortiments;
2.3.7.Nepieciešamā vietas platība (nojumes lielums, galda garums);
2.3.8.Dalība tirgū uz 2 vai 1 dienu;
2.3.9.Vēlamās vietas izvēle;
2.3.10. Elektrība;
2.3.11. Foto ar preču sortimentu un/vai foto ar tirdzniecības vietas iekārtojumu sūtīt uz e
pastu tib@valka.lv, ja Dalībnieks vēlas, lai pārdotā preces vizualizācija būtu pieejama
publiski citiem tirgotājiem un apmeklētājiem reklāmas nolūkos.
2.4. Aizpildot pieteikuma anketu, Dalībnieks norāda sev vēlamo atrašanās vietu konkrētā
sektorā.
Priekšroka tiks dota tirgotājiem, kuri dalību pieteikuši uz 2 dienām.
2.5. Dalībnieku pieteikšanās ar priekšapmaksu tirgum notiek līdz 2018.gada 27.aprīlim (ieskaitot)
2.6. Dalībnieks drīkst piedalīties tirdzniecībā tikai ar tādu produkciju, kādu ir norādījis pieteikumā;
2.7. Rīkotājs ir tiesīgs aizliegt Dalībniekam tirgot produkciju, kura nav norādīta pieteikumā,
un, pārkāpuma nenovēršanas gadījumā, izraidīt Dalībnieku no pasākuma vietas;
2.8. Dalībniekam sava tirdzniecības vieta ir jāiekārto pasākuma rītā līdz plkst. 07:30. Ja tas nav
izdarīts, Rīkotājs pēc 07:30 ir tiesīgs esošo vietu atvēlēt citiem tirgotājiem.
2.9. Dalībniekam nav tiesību, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Rīkotāju, atskaņot savā
tirdzniecības vietā mūziku, izpildīt priekšnesumus vai kā citādi radīt troksni, kas var ietekmēt
kopējo pasākumu;
2.10. Rīkotājs nodrošina Dalībniekam tirdzniecības vietu tādā platībā, kādu Dalībnieks norādījis
pieteikumā. Ierodoties pasākuma norises vietā, Dalībnieks sagaida līdz Rīkotājs
ierāda tirdzniecības vietu, un tikai tad veic uzstādīšanas darbus;
2.11.Dalībniekam ir pienākums pašam iekārtot savu tirdzniecības vietu, nodrošinot to ar
nepieciešamo atribūtiku (galdiem, statīviem, nojumēm utt.), to vizuāli noformēt atbilstoši
pasākuma tematikai, rūpēties par tīrību un kārtību savā tirdzniecības vietā;
2.12.
Dalībnieks ir atbildīgs par Valsts augu aizsardzības dienesta, Valsts meža
dienesta, sanitāro, ugunsdrošības, darba aizsardzības u.c. normatīvo aktu ievērošanu;
2.13.
Tirdzniecību drīkst veikt tikai no telts, nojumes, saulessarga vai īpaši dizainētas
(un saskaņotas ar Rīkotāju) tirdzniecības vietas, atbilstoši produktam un tirgus tematikai;
2.14.
Dalībnieka transporta līdzekļa atrašanās tirdzniecības vietā jāsaskaņo ar
Rīkotāju reģistrācijas brīdi. Ja auto garums PĀRSNIEDZ rezervētās vietas platību, tad tā
novietošana tirdzniecības vietā nav iespējama.
2.15.
Transporta kustība pasākuma teritorijā tirdzniecības norises laikā nav atļauta.
Dalībniekam nav tiesību atstāt tirdzniecības vietu ātrāk nekā norādījis Rīkotājs, izņemot
gadījumu, ja pārdota visa produkcija;
2.16.
Rīkotājam, ierādot Dalībnieka tirdzniecības vietu, ir tiesības sagrupēt Dalībniekus
atkarībā no piedāvātās produkcijas sortimenta vai citiem apsvērumiem, arī gadījumus, kad
Dalībnieks saņēmis apstiprinājumu no Rīkotāja par iepriekš rezervētu vietu.
3. D alības maksa:
3.1. Dalības maksa par vienu tirdzniecības vietu:
3.1.1.PRIEKŠAPMAKSA: EUR 15 par vienu vietu par vienu dienu un EUR 20 par vienu vietu
par divām dienām;
3.1.2.APMAKSA PASĀKUMA DIENĀ: EUR 25 par vienu vietu par vienu dienu un EUR 30 par
vienu vietu par divām dienām;
3.1.2.1.
tirdzniecībai ar rūpniecības un saimniecības precēm;
3.1.2.2.
tirdzniecībai ar pārtikas precēm (plaša patēriņa pārtikas preces);
3.1.2.3.
tirdzniecībai ar pārtikas precēm (zemnieku un individuālo ražotāju pašu
ražotas pārtikas preces);
3.1.2.4.
tirdzniecībai ar atspirdzinošiem bezalkoholiskiem dzērieniem, saldējumu,
cukura vati;
3.1.2.5.
tirdzniecībai ar stādiem;
3.1.2.6.
tirdzniecībai ar dārzeņiem, grieztiem ziediem;
3.1.2.7.
tirdzniecībai ar dārzniecību saistītām precēm;
3.1.2.8.
tirdzniecībai ar dzīvnieku saistīta inventāra un barības pārdošanu;
3.1.2.9.
tirdzniecībai ar automašīnām un to saistīto inventāru;
3.1.2.10. tirdzniecība un reklāma ar skaistumkopšanas un ārstniecības līdzekļiem.
3.1.3.PRIEKŠAPMAKSA: EUR 10 par vienu vietu par vienu dienu un EUR 15 par vienu vietu
par divām dienām;
3.1.4.APMAKSA PASĀKUMA DIENĀ: EUR 20 par vienu vietu par vienu dienu un EUR 25 par
vienu vietu par divām dienām.
3.1.4.1.
tirdzniecībai ar daiļamatniecības un amatniecības izstrādājumiem;
3.1.4.2.
tirdzniecībai ar presi, iespieddarbiem;

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

3.1.4.3.
tūrisma informācijas/pakalpojumu sniedzēji;
3.1.4.4.
par dažāda veida atrakciju izvietošanu.
Par partijas reklāmas stenda, telts vai cita veida vizuālās reklāmas izvietošanu EUR 30 par
vienu vietu par vienu dienu.
Lielie un vidējie alus tirgotāji EUR 50 par vienu vietu par vienu dienu.
Mazie alkoholisko dzērienu tirgotāji EUR 20 par vienu vietu par vienu dienu.
Lielais ēdināšanas uzņēmums no Latvijas, kurš atrodas pie tirgus skatuves un sniedz
ēdināšanas pakalpojumus gan tirgus laikā (5.-6.maijā), gan balles laikā 5.maija vakarā. EUR
300 par vienu vietu (6x6 metri) par divām dienām.
Viena tirdzniecības vieta 3x3 metri (piemēram, rezervējot 1m, maksā kā par 3x3m;
rezervējot 5 metrus, maksā kā par 3x3x2 m).
Rīkotājam ir tiesības piemērot 50% atlaidi no dalības maksas par tirdzniecības vietas
maksas maznodrošinātām personām ar nelielu individuālo izstrādājumu daudzumu.
Visu iekasēto dalības maksu ieskaitīt Valkas novada domes kontā un izlietot apstiprinātajam
mērķim – Velosipēdu nomas paplašināšanai un Valkas/Valgas pilsētu labiekārtošanai.

4. Dalības maksas norēķinu kārtība.
4.1. Dalības maksa Dalībniekam ir jāsedz:
4.1.1.veicot priekšapmaksu un rezervējot sev vēlamo tirdzniecības vietu;
4.1.2.ar pārskaitījumu uz Valkas novada domes kontu (VALKAS NOVADA
DOME,
Reģ.Nr.90009114839, norēķinu konts: LV16UNLA0050014283134), maksājuma
mērķī norādot: “Dalības maksa par tirdzniecības vietu Robežtirgū”, uzņēmuma
nosaukumu un vietu, par kuru tiek veikta samaksa (piem., “Dalības maksa par
tirdzniecības vietu Robežtirgū”, SIA "VALKA", RA-1);
4.1.3.Valkas novada domes Tūrisma informācijas birojā (Rīgas iela 22, Valka) skaidrā naudā;
4.1.4.pasākuma norises dienā tūrisma informācijas punktā (Rīgas iela 1, Valka), maksājot
skaidrā naudā, pēc kuras tiek rezervēta tirdzniecības vieta, vienojoties abām pusēm.
4.2. Dalības maksa pēc reģistrācijas Dalībniekam ir jāveic 48 stundu laikā, lai saglabātu iepriekš
rezervēto vietu pasākuma plānā.
4.3. Veicot priekšapmaksu, Dalībniekam ir jānosūta maksājuma uzdevums par veikto apmaksu uz
e-pastu tib@valka.lv
4.4. Pēc dalības maksas samaksas (priekšapmaksa vai uz vietas pasākuma dienā), atceļot
savu rezervāciju, dalības maksa netiek atgriezta.
5.
Ar savu piedalīšanos Dalībnieks apliecina, ka ar šiem noteikumiem ir iepazinies un tiem
piekrīt.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

(personiskais paraksts)

8.§
Par projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijā” izstrādi un līdzfinansēšanu
____________________________________________________________________
(I.Aleksejeva)
Valkas novada dome izstrādā projektu “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijā”. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumu nr.323
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot
vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi” 8.2. un 9.2. apakšpunktu, kā arī ņemot
vērā 14.punktā un 20.21. apakšpunktā noteikti, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības
iestāde uzaicina Valkas novada pašvaldību sagatavot un iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) projekta iesniegumu līdz 2017.gada 27.oktobrim.
Projekta atbalstīšanas gadījumā 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 pieejamais ERAF finansējums ir EUR 1 247 392,00 (viens miljons divi simti četrdesmit
septiņi tūkstoši trīssimt deviņdesmit divi euro un 00 centi). Internāta būvniecības izmaksas ar PVN ir
1 599 387.74 (viens miljons pieci simti deviņdesmit deviņi tūkstoši trīssimt astoņdesmit septiņi euro un
74 centi), autoruzraudzības izmaksas ar PVN ir EUR 4598.00 (četri tūkstoši pieci simti deviņdesmit
astoņi euro un 00 centi), būvuzraudzības izmaksas ar PVN ir EUR 24 175.80 (divdesmit četri tūkstoši
simtu septiņdesmit pieci euro un 80 centi), projektēšanas izmaksas ar PVN ir EUR 35 390.81 (trīsdesmit
pieci tūkstoši trīssimt deviņdesmit euro un 81 cents), provizoriskās mēbeļu iegādes izmaksas ir EUR 100
000,00 (simts tūkstoši euro un 00 centi) internāta kopējās izmaksas, ieskaitot projektēšanu,

būvuzraudzību, autoruzraudzību, būvniecību ar PVN ir EUR 1 764 552,35 (viens miljons septiņi simti
sešdesmit četri tūkstoši pieci simti piecdesmit divi euro un 35 centi), 40% no projekta kopējām
attiecināmām izmaksām ir attiecināmās izmaksas internātam EUR 587 008.00 (pieci simti astoņdesmit
septiņi tūkstoši astoņi euro un 00 centi), projektēšanas izmaksas Ausekļa un Raiņa ielas ēku korpusiem
ar PVN ir EUR 22 675,40 (divdesmit divi tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci euro un 40 centi), plānotās
projekta vadības izmaksas ir EUR 15 542,40 (piecpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit divi euro un 40
centi), plānotās būvniecības izmaksas Ausekļa un Raiņa ielas ēku korpusiem ar PVN ir EUR 449 055,44
(četri simti četrdesmit deviņi tūkstoši piecdesmit pieci euro un 44 centi), plānotās mēbeļu iegādes
izmaksas Ausekļa un Raiņa ielu ēkām ar PVN ir EUR 117 444,84 (simtu septiņpadsmit tūkstoši četri
simti četrdesmit četri euro un 84 centi), plānotās iekārtu un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu izmaksas ar
PVN ir EUR 270 328,27 (divi simti septiņdesmit tūkstoši trīssimt divdesmit astoņi euro un 27 centi),
plānotās būvuzraudzības izmaksas ausekļa un Raiņa ielu ēkām 25 000,00 (divdesmit pieci tūkstoši euro
00 centi), plānotās autoruzraudzības izmaksas ar PVN ir EUR 6 735,83 (seši tūkstoši septiņi simti
trīsdesmit pieci euro un 83 centi) pārējās projekta izmaksas ar PVN ir EUR 733 967,69 (septiņi simti
trīsdesmit trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit septiņi euro un 69 centi). Projekta kopējās indikatīvās
izmaksas ir EUR 2 654 457,33 (divi miljoni seši simti piecdesmit četri tūkstoši četri simti piecdesmit
septiņi euro un 33 centi), kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 467 520,00 (viens
miljons četri simti sešdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit euro 00 centi), neattiecināmā
sizmaksas ir 1 186 937,33 (viens miljons simtu astoņdesmit seši tūkstoši deviņi simti trīsdesmit septiņi
euro un 33 centi), Valkas novada domes līdzfinansējums projekta ietvaros ir EUR 1 407 065,33 (viens
miljons četri simti septiņi tūkstoši sešdesmit pieci euro un 33 centi).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018. gada 9. februāra sēdes
lēmumu (protokols Nr.3, 9.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 6. punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
J.Anže, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS
– nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt projekta iesniegumu, kurā Kopējās attiecināmās projekta izmaksas EUR1 467 520
(viens miljons četri simti sešdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit euro 00 centi), ERAF
līdzfinansējums EUR 1 247 392,00 (viens miljons divi simti četrdesmit septiņi tūkstoši trīssimt
deviņdesmit divi euro un 00 centi), Valkas novada domes līdzfinansējums EUR 1 407 065,33
(viens miljons četri simti septiņi tūkstoši sešdesmit pieci euro un 33 centi).
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu EUR 1 407 065,33 (viens miljons
četri simti septiņi tūkstoši sešdesmit pieci euro un 33 centi) apmērā.
3. Atcelt Valkas novada domes 2017.gada 26.oktobra sēdes lēmumu “Par projekta “Vispārējās
izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” izstrādi un
līdzfinansēšanu” (protokols Nr.14,11.§).
4. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
9.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” realizācijai
____________________________________________________________________
(I.Markova)
Ar 2016.gada 24.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.323 ““Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”
īstenošanas noteikumi”” tika noteikta kārtība, kādā īsteno darbības programmas ‘Izaugsme un
nodarbinātība” prioritārā virziena Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķi
“Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” un noteikts maksimāli plānotais Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansējums EUR 1247392,00.
15.05.2017. Valkas novada dome ir saņēmusi vēstuli Nr.01-14e/1915 no Izglītības un zinātnes
ministrijas “Atzinums par attīstības programmas investīciju plāna 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa
projekta ideju”, kura ir izvērtējusi Valkas novada pašvaldības iesniegto 2017.gada 28.aprīļa vēstuli Nr.
3-9/17/752 “Par pašvaldības attīstības programmas investīciju plāna darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Par 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta
idejām”,
pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumu Nr.614 “reģionālās
attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība” 6.7. punktā un
Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumu Nr.323 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”
īstenošanas noteikumi” 9.2. apakšpunktā un 11.punktā noteikto, Valkas novada pašvaldības attīstības
programmas investīciju plānā iekļauto 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta ideju.
20.06.2017. Valkas novada dome ir saņēmusi vēstuli no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
“Uzaicinājums iesniegt 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību
vidi” projekta iesniegumu otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā.
02.02.2018. Valkas novada dome ir saņēmusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu “Par
projekta iesnieguma Nr.8.1.2.0/17/I/25 apstiprināšanu ar nosacījumu, kurš jāiesniedz līdz 01.03.2018.

Projekta ietvaros tiks izveidota moderna, mūsdienām atbilstoša mācību iestāde, kurai būs
nodrošināta Ausekļa ielas korpusā 2.stāva pilnīga pabeigtība, Raiņa ielas korpusā 1.stāva pilna
pabeigtība, izbūvēts jauns un moderns internāts, iegūstot ergonomisku mācību vidi. Skolēniem būs
iespēja izmantot ikdienas darbā mūsdienām atbilstošas un interaktīvas iekārtas, kādas mūsdienu
bērnam ir nepieciešamas un spēj piesaistīt tā uzmanību mācību procesam.
Projekta ERFA finansējums ir 1 247 392,00 EUR.
Projekta realizācija tiks uzsākta 2018.gada februārī un turpināsies līdz 2022.gada decembrim
(ieskaitot).
Projekta mērķis ir izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā
vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, sekmējot uzraudzības rādītāju sasniegšanu.
Sasniedzot mērķi tiks nodrošināta Valkas novada izglītības iestāžu kvalitatīva un iekļaujoša
izglītība, kas ir pamats iedzīvotāju labklājībai un ilgtspējīgai novada izaugsmei.
Projekta ietvaros tiks nodrošināta ergonomiska mācību vide, modernas un mūsdienu tehnoloģijām
atbilstošas IKT tehnoloģijas Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļa un Raiņa ielas korpusos, kā arī
Ozolu sākumskolā. Veicinot skolēnu pieaugumu Valkas pilsētā, tiks izbūvēts moderns, mūsdienu
prasībām atbilstošs internāts. Paredzētā mērķa grupa ir 1.-7. un 8.-12.klašu skolēni.
Projekta mērķa grupa ir:
1.Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolēni:
- Ausekļa ielas korpusa skolēni, kuriem tiks nodrošināta 2.stāva pilnīga pabeigtība, izveidojot 4
pilnībā pabeigtas un modernizētas multifunkcionālas klases, kur 1.-7. klašu skolēniem būs iespēja
mācīties mūsdienīgā vidē, izmantojot ergonomiskas un atbilstošas mēbeles, kā arī lietot un ikdienā
izmantot jaunākās IKT tehnoloģijas mācību priekšmetos.
- Raiņa ielas korpusa skolēniem tiks nodrošināta 1.stāva pilnīga pabeigtība, izveidojot
multifunkcionālu telpu, kura būs plaša, ar iespējām ikdienā viegli pārveidot darba vietas no individuālām
līdz darbam grupās vai aplī, ērti pārbīdot galdus, krēslus, savienojoties kopā, darbam grupās izmantot
telpas dažās vietas, viens otram netraucētu, tajā pašā laikā, pielietojot un pēc vajadzībām izmantojot
piedāvāto IKT tehnoloģiju iespējas, kas nodrošinātas šajā telpā.
- Ozolu sākumskolas skolēniem būs iespēja izmantot interaktīvo ekrānu, padarot ikdienas mācību
procesu interesantāku un mūsdienu tehnoloģijām atbilstošu, ko prasa skolēnu vēlmes un darbs ikdienā.
2. Internāta pārbūves rezultātā būs izveidots un modernizēts jauns un mūsdienu prasībām
atbilstošs internāts, kur jauniešiem būs nodrošinātas divvietīgas istabiņas ar tualetes dušas telpu,
iekārtota virtuve, mācību telpa, atpūtas telpa, saimnieciska telpa.
Projektā plānotās aktivitātes:
1) Projekta vadības izmaksas – 15542,40 EUR;
2) Materiālu, aprīkojuma, iekārtu izmaksas – 471895.91 EUR;
3) Būvniecības projektēšanas izmaksas – 58066,21 EUR (veikta samaksa);
4) Būvuzraudzība un autoruzraudzība internāts – 28773,80 EUR (noslēgti līgumi);
5) Būvuzraudzība un autoruzraudzība Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija (divi korpusi – 31735.83
EUR;
6) Būvdarbu izmaksas internāts – 1599387,74 EUR (noslēgts līgums);
7) Būvdarbu izmaksas Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija (divi korpusi) – 449055,44 EUR.
Kopā projekta izmaksas 2654457.33 EUR.
Valkas novada dome ir uzsākusi projekta realizāciju, ir veikti iepirkumi un noslēgti līgumi par Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijas internāta pārbūvi, kopā 1628161,54 EUR, tajā skaitā:
1) Būvniecība – SIA Woltec (līgums no 23.01.2018.) – 1599387,74 EUR ar PVN;
2) Autoruzraudzība – SIA Caunītes birojs (līgums no 24.01.2018.) – 4598,00 EUR ar PVN;
3) Būvuzraudzība – Pilnsabiedrība “Akorda&KPR” (līgums no 31.01.2018.) – 24175,80 EUR ar
PVN.
MK noteikumi Nr.323 nosaka ERAF finansējumu Valkas novada pašvaldībai 1247392,00 EUR, kas
sastāda 85% no attiecināmajām izmaksām, tad attiecināmās izmaksas ir 1467520,00 EUR.
Minēto MK noteikumu punkts Nr.26.2.8. nosaka, ka 40% no kopējām attiecināmajām izmaksām var
tikt attiecinātas uz izglītības iestādes dienesta viesnīcas vai internāta būvniecības, pārbūves un
atjaunošanas izdevumiem – 587008,00 EUR.
ERAF finansējums ir 85% no internāta pārbūvēšanas attiecināmajām izmaksām – 498956,80 EUR.
Pašvaldībai ir iespēja saņemt avansu 90% apmērā no ERAF finansējuma – 449061,12 EUR.
Nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 1179100,42 pamatojoties uz likuma “Par
valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta 2.punkta a) sadaļas.
Ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 9.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3,10.§) un
vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula,
A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – 1 deputāts (E.Smane),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 1179100.42 (viens miljons viens simts septiņdesmit deviņi tūkstoši viens
simts eiro un 42 centi) projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijā” 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.
10.§
Par saistošo noteikumu Nr.5 „Par pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm Valkas novadā”
apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)
2018.gada 19.janvārī tika pieņemti grozījumi 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumos
Nr.1036 “Audžuģimeņu noteikumi”. Grozījumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī. Minētie noteikumi
nosaka, ka pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenei
izmaksā no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni. Pašvaldība
nosaka pabalsta apmēru bērna uzturam, ņemot vērā, ka tas mēnesī nedrīkst būt mazāks par divkāršu
Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam. Pašvaldība ir tiesīga piešķirt arī cita
veida pabalstus audžuģimenei.
Ņemot vērā to, ka valstī notiek deinstitucionalizācijas process, kas paredz, ka bērnu nami kā
institūcijas beigs pastāvēt 2019.gada 31.decembrī, kā arī bērnam piemērotākā vide augšanai un
attīstībai ir ģimene, pašvaldības uzdevums ir atbalstīt bērnu ārpusģimenes aprūpi ģimeniskā vidē. Viena
no ārpusģimenes aprūpes formām ir audžuģimenes. Šobrīd audžuģimenēs dzīvo 4 Valkas novada bērni,
bērnu namā atrodas 8 bērni. Viena bērna uzturēšanas faktiskās izmaksas bērnu namā sastāda 793 euro
mēnesī. Pēc šobrīd spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem pašvaldība par viena bērna uzturēšanu
audžuģimenē maksā aptuveni 250 euro mēnesī. Valkas novada bērni ir ievietoti audžuģimenēs citos
novados, jo Valkas novadā nav nevienas audžuģimenes. Viens no veidiem motivēt cilvēkus kļūt par
audžuvecākiem ir pašvaldības mateiālais atbalsts.
Ņemot vērā iepriekš minēto, domei ir jāatceļ Valkas novada domes 2009.gada 26.novembra
saistošie noteikumi Nr.11 „Par pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm” un jāapstiprina saistošie
noteikumi Nr.5 „Par pašvaldības pabalsiem audžuģimenēm Valkas novadā”.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie saistošie noteikumi ir
atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2018.gada 9.februāra sēdes
lēmumu (protokols Nr.1, 1.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešās daļas, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
J.Anže, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS
– nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 “Par pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm Valkas
novadā” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.5 „ Par pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm Valkas novadā” triju dienu
laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus Nr.5 pēc to reģistrēšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
publicēt laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” un Valkas novada mājas lapā www.valka.lv .
4. Sociālajam dienestam nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Sociālā dienesta telpās
Rūjienas ielā 3D, Valkā un pagasta pārvaldēs.
5. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskā nodaļa.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā

2018. gada 22. februārī

Nr.5
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018. gada 22. februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.2,10.§)

Par pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm Valkas novadā
Izdoti saskaņā ar
Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra
noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu

1. Šie noteikumi nosaka Valkas novada domes pabalsta apmēru bērna uzturam audžuģimenē, pabalsta
apmēru apģērba un mīkstā inventāra iegādei, kā arī citu pašvaldības pabalstu audžuģimenēm
apmēru un saņemšanas kārtību.
2. Līgumu ar audžuģimeni Valkas novada sociālais dienests noslēdz pamatojoties uz Valkas novada
Bāriņtiesas lēmumu.
3. Tiesības pieprasīt un saņemt šajos saistošajos noteikumos noteiktos pabalstus ir tam audžuģimenes
loceklim, kurš ir noslēdzis ar Valkas novada sociālo dienestu līgumu par bērna ievietošanu
audžuģimenē.
4. Lēmumu par pabalstu piešķiršanu pēc iesnieguma saņemšanas no audžuvecāka pieņem Valkas
novada sociālais dienests.
5. Valkas novada domes noteiktais ikmēneša pabalsts bērna uzturam tiek aprēķināts un izmaksāts
atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem par katru audžuģimenē ievietoto Valkas
novadā dzīvesvietu deklarējušo bērnu. Ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas ir mazāks par
mēnesi, pabalstu aprēķina proporcionāli audžuģimenē nodzīvoto dienu skaitam.
6. Valkas novada domes noteiktais vienreizējais pabalsts bērnam nepieciešamā mīkstā inventāra
un apģērba iegādei ir EUR 300 (trīs simti euro) apmērā par katru audžuģimenē ievietoto Valkas
novadā dzīvesvietu deklarējušo bērnu.
7. Ja bērns vienā audžuģimenē ir pavadījis piecus gadus un turpina tur atrasties, audžuvecākam ir
tiesības pieprasīt un atkārtoti saņemt vienreizēju pabalstu bērnam nepieciešamā mīkstā inventāra un
apģērba iegādei EUR 150 (viens simts piecdesmit euro).
8. Valkas novada sociālais dienests, pēc iesnieguma saņemšanas no audžuvecāka, papildus
ikmēneša pabalstam bērna uzturam audžuģimenē un vienreizēja pabalsta apģērba un mīkstā
inventāra iegādei:
8.1. Apmaksā brīvpusdienas skolā vai pirmsskolas izglītības iestādē 100% apmērā;
8.2. Piešķir pabalstu veselības aprūpes un/vai psihologa apmeklējuma saistīto izdevumu segšanai
līdz 100 euro gadā, pēc izdevumu apliecinošu dokumentu piestādīšanas.
9. Pabalstu bērna uzturam audžuģimenē izmaksā par pašreizējo mēnesi līdz mēneša 10.datumam.
10. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt Valkas
novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
11. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2009. gada 26. novembra saistošos noteikumus
Nr.11 „Par pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm”.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.5
“Par pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm Valkas novadā”
paskaidrojuma raksts
Pašreizējās situācijas raksturojums

Šobrīd valstī notiek deinstitucionalizācijas process, kas
paredz, ka bērnu nami kā institūcijas beigs pastāvēt 2019.gada
31.decembrī. Bērnam piemērotākā vide augšanai un attīstībai
ir ģimene, pašvaldības uzdevums ir atbalstīt bērnu
ārpusģimenes aprūpi ģimeniskā vidē. Viena no ārpusģimenes
aprūpes formām ir audžuģimenes. Šobrīd audžuģimenēs dzīvo
4 Valkas novada bērni, bērnu namā atrodas 8 bērni. Viena
bērna uzturēšanas faktiskās izmaksas bērnu namā – ĢAC
“Saulīte” sastāda 793 eiro mēnesī. Pēc šobrīd spēkā
esošajiem saistošajiem noteikumiem pašvaldība par viena
bērna uzturēšanu audžuģimenē maksā aptuveni 250 eiro
mēnesī. Valkas novada bērni ir ievietoti audžuģimenēs citos
novados, jo Valkas novadā nav ne vienas audžuģimenes.Viens
no veidiem, ka motivēt cilvēkus kļūt par audžuvecākiem ir
pašvaldības mateiālais atbalsts.

Īss projekta satura izklāsts

Tiek noteikts pabalsts bērna uzturam audžuģimenē atbilstoši
2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.
1036 “Audžuģimeņu noteikumi”, kā arī palielināts vienreizējā
pabalsta mīkstā inventāra un apģērba iegādei apmērs no
284,57 eiro uz 300 eiro. Pabalstu 50% apmērā atkārtoti var
saņemt, ja bērns audžuģimenē uzturas ilgāk nekā piecus
gadus. Tiek turpināts apmaksāt 100% bērna ēdināšanu
izglītības iestādēs. Audžuvecākiem, piestādot izdevumus
apliecinošus dokumentus, būs tiesības saņemt pabalstu bērna
veselības aprūpei saistīto izdevumu segšanai līdz 100 eiro
gadā.

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu

Pabalsti audžuģimenēm šobrīd sastāda 4837,50
euro. Ņemot vērā to, ka valsts atmaksās 50% no
pašvaldības izdevumiem par bērnu uzturu
audžuģimenē, budžeta izdevumi nepalielināsies.

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.

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

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

11.§
Par saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi 2014. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
“Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem”” apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)
2014.gada 27.janvāra saistošie noteikumi Nr.3 “Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar
bērniem” tika pieņemti, lai sniegtu materiālu atbalstu Valkas novada daudzbērnu ģimenēm un aizbildnībā
esošiem bērniem. Aizbildnībā esošie bērni ne vienmēr paliek dzīvot un mācās Valkas novadā, jo
aizbildņa dzīvesvieta ir citā novadā, līdz ar to pēc pašlaik spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem
šiem bērniem netiek sniegts atbalsts ēdināšanai.
Lai atbalstu saņemtu visi aizbildnībā esošie bērni, kuriem aizbildnību ir dibinājusi Valkas novada
bāriņtiesa, Valkas novada domei ir jāveic grozījumi 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem”.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2018.gada 9.februāra sēdes
lēmumu (protokols Nr.1, 2.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešās daļas, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
J.Anže, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS
– nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 “Grozījumi 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
„Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem””(pielikumā).
2. Saistošos noteikumus noteikumus Nr.6 “Grozījumi 2014. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos
Nr.3 “Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem”” triju dienu laikā pēc parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus Nr.6 pēc to reģistrēšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
publicēt laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” un Valkas novada mājas lapā www.valka.lv .
4. Sociālajam dienestam nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Sociālā dienesta telpās
Rūjienas ielā 3D, Valkā un pagasta pārvaldēs.
5. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskā nodaļa.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE
2018. gada 22.februārī

NOTEIKUMI

Valkā

Nr.6
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018. gada 22.februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.2,11.§)

“Grozījumi 2014. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3

“Par materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem””
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 21.punktu

Izdarīt Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos
atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem” šādus grozījumus:

Nr.3 “Par materiālo

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
“4. Tiesības saņemt materiālo atbalstu ir ģimenei, kurā vismaz viena no vecākiem (aizbildņa) un
bērnu pamata dzīvesvieta deklarēta Valkas novadā un kuri arī faktiski dzīvo Valkas novada
pašvaldībā, kā arī aizbildnībā esoša bērna ģimenei, kuru deklarētā dzīvesvieta un faktiskā
dzīvesvieta ir citā novadā, bet aizbildnību dibinājusi Valkas novada bāriņtiesa”.
2. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:
“11. Tiesības saņemt noteikumu 12. un 17.punktā minēto materiālo atbalstu ir daudzbērnu
ģimenēm un aizbildņiem, kuri nesaņem šāda veida pašvaldības pabalstu kā trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes”.
3. Papildināt ar 12.1 punktu šādā redakcijā:
“12.1 Aizbildnībā esošiem bērniem, kuriem aizbildnību dibinājusi Valkas novada bāriņtiesa un
kuru deklarētā un/vai faktiskā dzīvesvieta ir cita pašvaldība un kuri apmeklē izglītības iestādi
citas pašvaldības teritorijā, atbalstu ēdināšanai ieskaita vienu reizi mēnesī aizbildņa vai bērna
kontā. Atbalstu aprēķina - mācību dienu skaitu reizinot ar EUR 1,57”.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.6
“Grozījumi 2014. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par materiālo atbalstu Valkas
novada ģimenēm ar bērniem””
paskaidrojuma raksts
Pašreizējās situācijas raksturojums

2014.gada 27.janvāra saistošie noteikumi Nr.3 “Par
materiālo atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem” tika
pieņemti, lai sniegtu materiālu atbalstu Valkas novada
daudzbērnu ģimenēm un aizbildnībā esošiem bērniem.
Aizbildnībā esošie bērni ne vienmēr paliek dzīvot un mācās
Valkas novadā, jo aizbildņa dzīvesvieta ir citā novadā, līdz ar to
pēc pašlaik spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem šiem
bērniem netiek sniegts atbalsts ēdināšanai.
Lai atbalstu saņemtu visi aizbildnībā esošie bērni, kuriem
aizbildnību ir dibinājusi Valkas novada bāriņtiesa Valkas
novada domei ir jāveic grozījumi 2014.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.3 „Par materiālo atbalstu Valkas
novada ģimenēm ar bērniem”.
Pašlaik pieci Valkas novada aizbildnībā esošie bērni faktiski
dzīvo pie aizbildņiem citās pašvaldībās un tur arī apmeklē
izglītības iestādes.

Īss projekta satura izklāsts

Lai pašvaldības sniegtu atbalstu visiem aizbildnībā esošajiem
novada bērniem, kuriem aizbildnību dibinājusi Valkas novada
bāriņtiesa tiek izdarīti grozījumi un papildinājumi saistošajos
noteikumos. Grozījumi tiek izdarīti arī ar mērķi precizēt saistošo
noteikumu punktu, kurš nosaka, atbalsta saņēmēju tiesības uz
atbalstu bērna ēdināšanai un mācību piederumu iegādei.

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu

Saistošie noteikumi varētu palielināt pašvaldības
budžeta izdevumus aptuveni par 1000 eiro gadā,
bet šī summa ir ieplānota Sociālā dienesta
2018.gada budžetā.

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.

S a i s t o š o n o t e i k u m u p r o j e k t a Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.
iespējamā ietekme uz
administratīvajām procedūrām
Informācija par konsultācijām ar Ir uzklausīts to aizbildņu viedoklis, kuri paņēmuši aizbildnībā
privātpersonām saistībā ar Saistošo Valkas novada bērnus, bet ir deklarēti citos novados.
noteikumu projektu

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

12.§
Par apbūvēta zemesgabala “Jaunzemes”, Valkas pagasts, atsavināšanas procedūras
pārtraukšanu un nomas līguma turpināšanu
________________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada dome izskata ierosinājumu apturēt atsavināšanas procedūru Valkas novada
pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam – zemes gabalam “Jaunzemes”, Valkas pagasts,
kadastra apzīmējums 9488 009 0063, jo tika konstatēts sekojošais:[..]
Ņemot vērā augstākminēto, vadoties no Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 14.februāra sēdes lēmuma (protokols Nr.2,4.§) un pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu; 37.panta 7.daļu; Ministru kabineta
noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 92.punktu un likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta 17 punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne,
E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.
3.
4.

Pārtraukt nekustamā īpašuma “Jaunzemes”, Valkas pagasts, kadastra numurs 9488 009 0063,
kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 009 0063, kopējā platība 0.7582ha,
atsavināšanas procedūru, atzīstot par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2017.gada
31.augusta sēdes lēmumu „Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkas
pagastā, “Jaunzemes”, nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu” (protokols
Nr.12.,7.§).
Turpināt ar ***, personas kods ***-***, 2015.gada 14.oktobrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.
14-17/15/116, veicot grozījumus minētājā līgumā, saskaņā ar 2016.gada kadastrālā uzmērījuma
rezultātā noteikto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 009 0063, platību – 0.7582ha.
Atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā zemes gabalu “Jaunzemes”, kadastra apzīmējums 9488
009 0063, platība 0.7582ha, Valka, Valkas novads.
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.

13.§
Par apbūvēta zemesgabala “Bērzezers 127”, Valkas pagasts, atsavināšanas procedūras
pārtraukšanu un nomas līguma turpināšanu
_________________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada dome izskata ierosinājumu apturēt atsavināšanas procedūru Valkas novada
pašvaldībai piederošajam nekustamajam īpašumam - zemes gabalam, Valkas pagastā „Bērzezers 127”,
kadastra apzīmējums 9488 003 0363, jo tika konstatēts sekojošais: [..]
Ņemot vērā augstākminēto, vadoties no Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 14.februāra sēdes lēmuma (protokols Nr.2,5.§) un pamatojoties uz 2011.gada
1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta"

8.5. un 9.2.punktu; Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 92.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 17 punktu, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula,
A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apturēt nekustamā īpašuma “Bērzezers 127”, Valkas pagastā, Valkas novadā, kas sastāv no
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 003 0363, platība 0.0725ha, atsavināšanas
procedūru.
2. Atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā zemes gabalu “Bērzezers 127”, ar kadastra apzīmējumu
9488 003 0363, platība 0.0725ha, Valkas pagasts, Valkas novads.
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.
14.§
Par ierosinājumu nodot atsavināšanai zemes vienības Valkā, Varoņu ielā 25A
____________________________________________________________________
(L.Engere)
2018.gada 31.janvārī Valkas novada domē saņemts *** ierosinājums nodot atsavināšanai zemes
vienību Valkā, Varoņu ielā 25A.
[..] Ņemot vērā augstākminēto, vadoties no Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 14.februāra sēdes lēmuma (protokols Nr.2,2.§) un pamatojoties uz „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta 1.daļu; 4.panta 2.daļu; 6.panta 2.daļu un 8.panta
6.daļu; likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 17 punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne,
E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt neapbūvētas zemes vienības Valkā, Varoņu iela 25A, kadastra apzīmējums 9401 006
0278, ar kopējo platību 0.097ha, atsavināšanas procedūru.
2. Nostiprināt zemesgrāmatā Valkas novada domes īpašuma tiesības uz zemes vienību Valkā,
Varoņu iela 25A.
3. Pēc zemes vienības īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda,
uzdot Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas
funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kā arī sagatavot izsoles noteikumus
nekustamā īpašuma atsavināšanai un izsoles organizēšanai.
15.§
Par zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 149” atsavināšanas uzsākšanu
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, p.k.***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads 2018.gada 12.februāra iesniegumu
par zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 149”, kadastra apzīmējums 9488 005 0325
atsavināšanas procedūras uzsākšanu, tika konstatēts: [..]
Ņemot vērā augstāk minēto, vadoties no Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 14.februāra sēdes lēmuma (protokols Nr.2,3.§) un pamatojoties uz „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.daļas 8.punktu; 5.panta 4.daļu, 37.panta 4.daļu un
44.pantu; likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.panta 1.daļu, 28.panta 1.daļu; likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.
un 2.punktu; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta”; likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.pantu,
kas nosaka, ka ēkas, kas saskaņā ar likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada Civillikuma ievada,
mantojuma un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.pantu ir patstāvīgs nekustamais
īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā patstāvīgs
īpašuma tiesību priekšmets; Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 12.punktu likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 17 punktu, atklāti balsojot deputātiem: PAR –
12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

Uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Alieši 149”, kadastra apzīmējums 9488 005
0325, platība 0.0704ha, kas atrodas Valkas novada Valkas pagastā, atsavināšanas procedūru,
nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.

2.
3.
4.
5.
6.

Reģistrēt adrešu reģistrā nosaukumu apbūvētam zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu
9488 005 0325 un uz tās esošajām ēkām un būvēm: „Alieši 149”, Valkas pagasts, Valkas
novads.
Noteikt platību 0.0704ha vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot, ēku
īpašuma „Alieši 149”, Valkas pagasts, Valkas novads, kas atrodas uz zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 9488 005 0325, uzturēšanai.
Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto zemes gabalu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes
vārda.
Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības
īpašuma atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās
brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra
Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
16.§
Par neapbūvētu zemes gabalu Valkas novada Kārķu un Vijciema pagastā nomas tiesību
izsoles protokola apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(L.Engere)

Pamatojoties uz 2018.gada 25.janvāra Valkas novada domes sēdes lēmumu (izraksts Nr.1.,38.§) ar
kuru tika nolemts iznomāt sekojošus neapbūvētus zemes gabalus lauksaimniecības vajadzībām, Kārķu
un Vijciema pagastos, rīkojot rakstisku izsoli un apstiprināt šo zemes gabalu nomas tiesību izsoles
sākumcenu, kā arī izsoles organizēšanu uzdot rīkot komisijai “Tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu
pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi”, šā gada 16.februārī plkst. 1000, Beverīnas ielas 3,
Valkā, 1.stāva apspriežu telpā notika zemāk minēto zemes gabalu nomas tiesību izsole:
Zemes gabala
kadastra
apzīmējums

Nosaukums

Nomā nododamā
lauksaimniecībā
izmantojamās
zemes platība
(ha)

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
izsoles
sākumcena
(gadā)
EUR/ha

Zemes
gabala
statuss

40.00

Zeme
reformas
pabeigšanai

40.00

Zeme
reformas
pabeigšan
ai

Sludinājums par nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu tika publicēts 2018.gada
2.februārī laikrakstā „Ziemeļlatvija”, kā arī 31.01.2018.Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv.
Noteiktajā termiņā uz izsoli tika reģistrēti trīs aizlīmētas aploksnes, kas uzskaitītas Izsoles
dalībnieku sarakstā:
Nr.
(turpmāk
tekstā
pretendenta
apzīmējums)

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums

Piedāvājuma
iesniegšanas
laiks (plkst)

1

12.02.2018.

14:22

ZS “Ķiršlejas”, “Ķiršlejas”, Valkas pagasts, Valkas
novads

2

15.02.2018.

13:13

ZS “Kalnkustuļi”, “Kalnkustuļi”, Kārķu pagasts,
Valkas novads

3

16.02.2018.

8:46

***, “***”, *** pagasts, Valkas novads

Uz aploksnes norādītais piedāvājuma
iesniedzējs

Izsoles gaita tika protokolēta, noformējot par to Izsoles protokols Nr.1 no 16.02.2018.
[..] Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 61.panta, likuma „Par pašvaldībām”
14.panta 2.daļas 3.punkta un MK 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, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas nomu” 19.punktu, 2018.gada Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols

Nr.1.,38.§), kā arī ņemot vērā Valkas novada domes Komisija tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu
pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi 2018.gada 16.februāra Izsoles protokolu Nr.1, likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkta deputātiem atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne,
E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Apstiprināt 2018.gada 16.februāra Komisija tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai
darījumos ar lauksaimniecības zemi Izsoles protokolu Nr.1, par nomas tiesību izsoli uz neapbūvētu
zemes gabalu Valkas novada un Vijciema pagastos, lauksaimniecības vajadzībām.
Noslēgt zemes nomas līgumu ar zemnieku saimniecību “Kalnkustuļi”, reģ.Nr. 410101586, par
neapbūvēta zemes gabala Kārķu pagastā, „Jāņkalni”, kadastra apzīmējums 9466 009 0071,
lauksaimniecībā izmantojamā zemes platība 7.3ha vairāk vai mazāk cik izrādīsies dabā nosakot,
bez apbūves tiesībām, nosakot nomas līguma termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, ņemot vērā
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.
Noteikt, ka nomas maksa par zemes gabala “Jāņkalni”, kadastra apzīmējums 9466 009 0074,
lauksaimniecības zemes 1ha nomu ir EUR 261.00 gadā bez PVN.
Noslēgt zemes nomas līgumu ar ***, personas kods ***-***, par neapbūvēta zemes gabala Vijciema
pagastā, „Pārzemītes”, kadastra apzīmējums 9492 005 0064, lauksaimniecībā izmantojamā zemes
platība 2.5ha, bez apbūves tiesībām, nosakot nomas līguma termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim,
ņemot vērā 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.
Noteikt, ka nomas maksa par zemes gabala “Pārzemītes”, kadastra apzīmējums 9492 005 0064,
lauksaimniecības zemes 1ha nomu ir EUR 57.97 gadā bez PVN.
Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.,
77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Valkas novada
domē (Semināra ielā 9, Valka, Valkas novads LV 4701).
17.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
_________________________
(V.Rogainis)

Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas
novada domes Dzīvokļu komisijas 2018. gada 12.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2 ) ,vadoties no
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta,14., 15.pantiem,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET –
nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta *** iela ***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 2-istabu dzīvokli Tirgus ielā 16-7, Valkā, kopējā platība 42,1 m2, dzīvojamā platība 27,7
m2, 2.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –daļēji labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
2. P i e š ķ i r t ***, dzīvo *** ielā ***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2istabu dzīvokli Tālavas ielā 19-28, Valkā, kopējā platība 53,0 m2, dzīvojamā platība 32,3 m2,
5.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –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 “***”, *** pagasts , reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 3-istabu dzīvokli Fr.Roziņa ielā 3-9, Valkā, 4.stāvs, kopējā platība 65,3 m2, dzīvojamā
platība 42,2 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
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).
18.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu ***
_________________________________________________
(I.Meļķis)
Dome izskata *** 2018.gada 23.janvāra iesniegumu par neapdzīvojamo telpu Rīgas ielā 22, 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, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže,
A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Pagarināt ar *** 2016.gada 4.janvārī noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 22 (kopējā
platība 12,8 m2) nomas līguma termiņu līdz 2018.gada 31.decembrim (ieskaitot).
2. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim Ivo Meļķim sagatavot grozījumus telpas nomas
līgumā ar *** un iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai.
3. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.
19.§
Par pasažieru autobusa VOLVO B10B norakstīšanu
____________________________________________________
(G.Bašķis)
Dome izskata Valkas novada domes izpilddirektora vietnieka Gunta Bašķa 2018.gada 5.februāra
iesniegumu par Valkas pagasta pārvaldes uzskaitē esošā pasažieru autobusa (49 sēdvietas) VOLVO
B10B (valsts reģ.Nr. HE 5315, šasijas Nr. XV3R1A615TA002725, atlikusī bilances vērtība EUR 0,00)
norakstīšanu.
Autobuss HE 5315 ir nolietojusies, tālākai ekspluatācijai nav derīgs.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes 2016.gada 15.augusta rīkojumu
Nr.80-v „Par pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas vērību, to patstāvīgajām pieņemšanas un
norakstīšanas komisijām”, vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām 21.panta 1.daļas
27.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET –
nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1.
2.
3.
4.
5.

Norakstīt autobusu VOLVO B10B (valsts reģ.Nr. HE 5315 šasijas Nr. YV3R1A615TA002725 ).
Pēc lēmuma 1.punkta izpildes autobusu VOLVO B10B nodot metāllūžņos.
Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektora vietnieks.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

20.§
Par kravas pašizgāzēja GAZ-3507 norakstīšanu
__________________________________________
(G.Bašķis)
Dome izskata Valkas novada domes izpilddirektora vietnieka Gunta Bašķa 2018.gada 5.februāra
iesniegumu par Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas uzskaitē esošā kravas pašizgāzēja
automašīnas GAZ-3507 (valsts reģ.Nr. CV 9746 šasijas Nr. XTH531400M158584 atlikusī bilances
vērtība EUR 0,00) norakstīšanu.
Automašīna GAZ 3507 ir nolietojusies, tālākai ekspluatācijai nav derīga.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes 2016.gada 15.augusta rīkojumu
Nr.80-v „Par pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas vērību, to patstāvīgajām pieņemšanas un
norakstīšanas komisijām”, vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām 21.panta 1.daļas
27.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET –
nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:

1. Norakstīt kravas pašizgāzēja automašīnu GAZ-3507 (valsts reģ.Nr. CV 9746 šasijas Nr.
XTH531400M158584).
2. Pēc lēmuma 1.punkta izpildes kravas pašizgāzēja automašīnu GAZ-3507 nodot metāllūžņos.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektora vietnieks.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
21.§
Par vieglās pasažieru automašīnas Mazda 323 norakstīšanu
___________________________________________________
(G.Bašķis)
Dome izskata Valkas novada domes izpilddirektora vietnieka Gunta Bašķa 2018.gada 5.februāra
iesniegumu par Administrācijas uzskaitē esošās vieglās pasažieru automašīnas Mazda 323 (valsts
reģ.Nr. ED 5247 šasijas Nr. JMZBJ12L200293777 atlikusī bilances vērtība EUR 0,00) nodošanu
apstrādes uzņēmumam, kam ir piešķirtas nolietotu transportlīdzekļu apstrādes tiesības saskaņā ar LR
normatīvajiem aktiem.
Automašīna Mazda 323 ir nolietojusies, tālākai ekspluatācijai nav derīga.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes 2016.gada 15.augusta rīkojumu
Nr.80-v „Par pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas vērību, to patstāvīgajām pieņemšanas un
norakstīšanas komisijām”, vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām 21.panta 1.daļas
27.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET –
nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Norakstīt automašīnu Mazda 323 (valsts reģ.Nr. ED 5247 šasijas Nr. JMZBJ12L200293777).
2. Pēc lēmuma 1.punkta izpildes automašīnu Mazda 323 nodot apstrādes uzņēmumam, kam ir
piešķirtas nolietotu transportlīdzekļu apstrādes tiesības.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektora vietnieks.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

22.§
Par vieglās pasažieru automašīnas Opel Vectra Caravan norakstīšanu
____________________________________________________________
(G.Bašķis)
Dome izskata Valkas novada domes izpilddirektora vietnieka Gunta Bašķa 2018.gada 5.februāra
iesniegumu par Administrācijas uzskaitē esošās vieglās pasažieru automašīnas Opel Vectra Caravan
(valsts reģ.Nr GD 2511 šasijas Nr. W0L000031V7028853 atlikusī bilances vērtība EUR 267,81)
nodošanu apstrādes uzņēmumam, kam ir piešķirtas nolietotu transportlīdzekļu apstrādes tiesības
saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
Automašīna Opel Vectra Caravan ir nolietojusies, tālākai ekspluatācijai nav derīga.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes 2016.gada 15.augusta rīkojumu
Nr.80-v „Par pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas vērību, to patstāvīgajām pieņemšanas un
norakstīšanas komisijām”, vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām 21.panta 1.daļas
27.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET –
nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Norakstīt automašīnu Opel Vectra Caravan (valsts reģ.Nr GD 2511 šasijas Nr.
W0L000031V7028853).
2. Pēc lēmuma 1.punkta izpildes automašīnu Opel Vectra Caravan nodot apstrādes uzņēmumam,
kam ir piešķirtas nolietotu transportlīdzekļu apstrādes tiesības.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektora vietnieks.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

23.§
Par Nolikuma Nr.4 “Ideju konkurss “Valkas pilsētas noformējums”” apstiprināšanu

_____________________________________________________________
(R.Rastaks, V.A.Krauklis, V.Zariņš, A.Simulis)
Valkas novada dome izskata nolikumu “Ideju konkurss “Valkas pilsētas noformējums””.

Konkurss nepieciešams, lai veidotu mērķtiecīgu un ekonomiski pamatotu Valkas pilsētas vizuālo
noformējumu četros lielākajos gada svētkos - Lieldienas, Līgo svētki, Valsts svētki, Ziemassvētki (un
gadu mija). Ideju konkursā paredzēts piesaistīt jaunas un profesionālas dizaina idejas.
Labāko ideju autoriem paredzētas naudas balvas, balvu fonds EUR 1000.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
2.punkta,atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET –
nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nolikumu Nr.4 “Ideju konkurss “Valkas pilsētas noformējums”” (pielikumā).
2. Lēmuma 1.punktā minētos finanšu līdzekļus apmaksāt no Valkas novada domes administrācijas
finanšu līdzekļiem.
3. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā.

NOLIKUMS
2018.gada 22.februārī

Valkā

Nr.4

APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2018.gada 22. februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.2, 23.§.)

IDEJU KONKURSS
“Valkas pilsētas noformējums”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41.panta 1.daļas 2.punktu

1.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Konkursa nosaukums:
Ideju konkurss „Valkas pilsētas noformējums”
1.2. Konkursa organizētājs un pasūtītājs:
Pasūtītājs Valkas novada dome.
Juridiskā adrese: Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV – 4701
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009114839
Konkurss tiek rīkots pēc Valkas novada domes ierosinājuma.
Kontaktpersona – Rolands Rastaks, tālr. 25779961, e-pasts rolands.rastaks@valka.lv .
1.3. Konkursa priekšmets:
Valkas pilsētas noformējuma vizualizācijas un koncepta izstrāde.
1.4. Konkursa mērķis:
Atrast mākslinieciski augstvērtīgu un ekonomiski izdevīgu dizaina risinājumu Valkas pilsētas
noformējumam četros gada svētkos – Lieldienas, Līgo svētki, Valsts svētki, Ziemassvētki (un gadu mija).
1.5. Konkursa apraksts:
1.5.1. Ideju konkursa objekts ir pilsētas vizuālais noformējums, telpiskais un dizainiskais risinājums,
izmantojot pilsētvidei piemērotus materiālus, ievērojot dabisko vidi (dienas garumu, iespējamos
meteoroloģiskos apstākļus). Noformējumam ir jārada svētku sajūta, paredzot to izvietot noteiktu
laiku (nedēļa līdz trīs nedēļas), tas nedrīkst būt bīstams iedzīvotājiem un pilsētas infrastruktūrai.
Noformējums var būt modulējams jaunai interpretācijai. Noformējums viegli transportējams,
uzstādāms, demontējams, uzglabājams un atkārtoti izmantojams.

1.5.2.Konkursa ietvaros tiks izvērtēti pretendentu iesniegtās idejas, kas izstrādātas saskaņā ar šo
nolikumu. Iesniegt var kompleksu visu četru notikumu vienotu ideju vai pa daļām katram
notikumam atsevišķu idejas risinājumu.
1.5.3.Līdzdalība konkursā ir brīvi pieejama visām juridiskām un fiziskām personām, t.sk., profesionāliem
māksliniekiem, attiecīgajās nozarēs studējošajiem, mākslas skolas audzēkņiem skolēniem, kuri
saņēmuši pasūtītāja konkursa nolikumu un nolikumā noteiktajā kārtībā iesnieguši konkursa
piedāvājumu.
1.5.4.Izdevumus, kas saistīti ar konkursa organizēšanu un norises nodrošināšanu, sedz Pasūtītājs.
Pretendents sedz izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no konkursa norises
un rezultāta.
1.5.5.Konkursa dokumentos izsniegtā informācija konkursa Pretendentiem uzskatāma par personisku
un konfidenciālu, un tā nav atklājama jebkurai trešajai pusei. Konkursa dokumenti, to daļas vai
kopijas
nevar tikt izmantotas jebkuriem citiem darbiem vai jebkuram citam mērķim kā vien konkursa
piedāvājuma sagatavošanai.
1.5.6.Konkursa uzvarētājam tiks piedāvāta iespēja izstrādāt objektu vai veikt objekta izgatavošanas
autoruzraudzību.
2.
PRETENDENTIEM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS
2.1. Par Pretendentiem var būt jebkura fiziska/juridiska persona vai to grupa, kas ir saņēmusi
konkursa dokumentus, iepazinusies ar konkursa nolikumu un iesniegusi ideju skices šajā
nolikumā noteiktajā sastāvā un kārtībā.
2.2. Piedalīšanās konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Pretendentam, iesniedzot
konkursam savu priekšlikumu, jāatzīst konkursa noteikumi par vienīgo pamatu konkursa
procedūrai.
2.3. Pretendentam jāievēro prasības un termiņi, ko paredz konkursa noteikumi un citi konkursa
dokumenti.
2.4. Visi Pretendenti piedalās konkursā uz vienādu noteikumu un vienlīdzības pamata.
3.

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA
3.1. Konkursa piedāvājumus iesniedz vienā eksemplārā līdz 2018. gada 12. aprīlim plkst.14.00
Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, personīgi vai pa pastu.
3.2. Piedāvājumam jābūt nogādātam līdz iepriekšminētajam termiņam. Pēc norādītā termiņa
iesniegtie konkursa priekšlikumi netiek pieņemti.
3.3. Netiks izskatīti piedāvājumi, kas nav iesniegti konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā, nav
noformēti, lai nodrošinātu dalībnieku anonimitāti līdz devīžu atšifrējumu atvēršanas brīdim.
3.4. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa
beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu iesniegšanas vietā – Valkas novada domē Beverīnas
ielā 3 un apmainot piedāvājumus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz
Pretendentu no tālākas līdzdalības konkursā.

4.

KONKURSA ORGANIZĀCIJA
4.1. Konkursam iesniegto ideju vērtēšanu veic žūrijas komisija (turpmāk – komisija) sekojošā
sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Vents Armands Krauklis - Valkas novada domes priekšsēdētājs;
Komisijas locekļi:
Agris Simulis – saimniecisko lietu komitejas deputāts;
Maruta Stabulniece - Valkas Mākslas skolas direktore;
Inese Vehi - Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja;
Līga Šķepaste – arhitekte.
4.2. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu
paraksta komisijas priekšsēdētājs un komisijas sekretārs.
4.3. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz 3 komisijas locekļi no kopējā komisijas sastāva.
Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja komisijas locekļu balsis sadalās
vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
4.4. Komisijas locekļi pirms konkursa darbu vērtēšanas uzsākšanas rakstiski protokolā ar parakstu
apliecina, ka viņiem nav ziņu par to, ka konkursā piedalās viņu radinieki vai citas personas, kas
varētu radīt interešu konfliktu. Komisijas loceklis, kuram Konkursā piedalās kā pretendents

piedalās persona, kas varētu radīt interešu konfliktu, sevi atstata no šīs personas iesniegtā
piedāvājuma vērtēšanas.
4.5. Jautājumi par konkursa norisi, kā arī darba uzdevuma precizēšanai nepieciešamie jautājumi
iesniedzami rakstveidā konkursa atbildīgajai sekretārei - kontaktpersonai. Pretendentiem ir
tiesības, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu, iepazīties klātienē ar objekta izvietojuma
vietām Valkā.
4.6. Interesenti ar nolikumu var iepazīties Valkas novada domes mājaslapā www.valka.lv .
Nolikumu pretendenti varēs saņemt uz savu e-pastu, vispirms nosūtot pieprasījuma vēstuli uz
e-pastu rolands.rastaks@valka.lv.
4.7. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot informāciju
elektroniski vai pa pastu.
5.

PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMAM NOTEIKTĀS PRASĪBAS
5.1. Lai nodrošinātu dalībnieka anonimitāti, Piedāvājuma dokumenti un materiāli iesniedzami slēgtā
iesaiņojumā, uz kura jānorāda:
5.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese:
Valkas novada dome, Semināra ielā 9, Valkā, Valkas novadā, LV – 4701,
5.1.2.Atzīme:
Piedāvājums ideju konkursam “Valkas pilsētas noformējums”.
5.1.3.Devīze (Ar devīzi saprot burtu un ciparu kopu, kas neidentificē dalībnieku un ko lieto
anonimitātes nodrošināšanai):
Dalībnieka izvēlētā devīze.
5.1.4. Attiecīgs uzraksts par iesaiņojuma saturu: „Idejas apraksts”, „Devīzes atšifrējums”,
„Modelis” (ja tiek piedāvāts 3D makets, modelis).
5.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem
labojumiem.
5.3. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā.
5.4. Pretendents nodrošina, ka piedāvājumā un tam pievienotajos materiālos nebūtu iekļautas
norādes par autoru un tiktu ievērota dalībnieka anonimitāte.

6.

IESNIEDZAMĀS IDEJAS SATURS
6.1. Iesniegtajai idejai jābūt iespējami konkrētai, lai vadoties pēc tās, būtu iespējams izgatavot
objektu. Idejas aprakstā iekļaujamas norādes par vizualizācijas tehnisko risinājumu, skiču
mērogu un izstrādātības pakāpi, izmantojamiem materiāliem.
6.2. Idejas skicēm pievieno (uz katras piedāvājuma lapas jābūt dalībnieka devīzei):
6.2.1. vizualizāciju papīra A3, A4 formātā vai digitālā jpg, pdf failu formātā uz datu nesēja CD
6.2.2. aprakstošo daļu datordrukā uz A4 formāta lapām
6.2.3. vēlams paredzamo/iespējamo projektēšanas un izgatavošanas izmaksu aprēķinu;
6.3. Visām idejas skicēm jābūt Pretendenta jaunrades darbiem, kas radīti īpaši šim konkursam.
Konkursa uzvarētājam nav tiesību idejas vai to daļas piedāvāt realizēšanai citos objektos.

7.

DEVĪZES ATŠIFRĒJUMS
7.1. Devīzes atšifrējumu veido, lai komisija varētu identificēt iesniegtā piedāvājuma autoru.
7.2. Devīzes atšifrējumā pretendents norāda:
nosaukumu (juridiskai personai) vai vārdu un uzvārdu (fiziskai personai)
nodarbošanos (fiziskai personai)
adresi
kontaktinformāciju (telefona nr., e-pasts)
citu informāciju, kas apliecina pretendenta kvalifikāciju (līdzšinējā pieredze līdzīgu objektu
sagatavošanā, iegūtā izglītība)

8.

KONKURSA PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANA UN VĒRTĒŠANA
8.1. Mēneša laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, piedāvājumus vērtē komisija, kas
pārbauda to atbilstību nolikuma prasībām, pieņem lēmumu par konkursa vērtēšanas kritērijiem
atbilstošāko piedāvājumu, kā arī nosaka konkursa uzvarētāju. Komisija darbojas un lēmumus
pieņem slēgtā sēdē.
8.2. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām komisija atver iesniegtos Pretendentu
piedāvājumus, atverot iesaiņojumus, kas marķēti ar norādi „Idejas skices” un „Modelis”.

Iesaiņojums, kas marķēts ar norādi „Devīzes atšifrējums” paliek neatvērts līdz devīžu
atšifrējuma atvēršanas sanāksmei.
8.3. Komisija vērtē iesniegtos piedāvājumu atbilstoši nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un
ievēro dalībnieku anonimitāti līdz devīžu atvēršanai.
8.4. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars:
Nr.

Kritērijs

Vi e n a n o t i k u m a i d e j a s
maksimālais punktu skaits

1.

Idejas oriģinalitāte un vienreizīgums

10

2.

Mākslinieciskā risinājuma emocionālais un 5
idejiskais vēstījums.

3.

Tehniskā izpildījuma ekonomiskums

4.

Piedāvājuma atbilstība konkursa nolikumam
5
Par 4 notikumu ideju komplektu 5 punkti, par katru
notikuma ideju atsevišķi 1 punkts
Kopā

5

25

8.5. Katrs komisijas loceklis izvērtē piedāvājumu katram notikumam atsevišķi, katrā vērtēšanas
kritērijā piešķirot punktus no 0 līdz attiecīgā kritērija maksimālajai vērtībai. Kopējais visa
piedāvājuma maksimālais punktu skaits 100.
8.6. Komisija var pieaicināt ekspertus atzinuma sniegšanai par konkursa piedāvājumu. Eksperti
nepiedalās lēmumu pieņemšanā.
8.7. Kad komisijas locekļi ir izvērtējuši visus piedāvājumus, tiek aprēķināts vidējais komisijas locekļu
kopvērtējums katram iesniegtajam darbam. Vienāda punktu skaita gadījumā komisijas
priekšsēdētāja viedoklis ir izšķirošs.
8.8. Komisija apkopo vērtēšanas rezultātus, pieņem lēmumu par labāko ideju un uzvarētāju
(uzvarētājiem). Komisija var atzīt vairākus Pretendentus par vienas vietas ieguvēju vai
nepiešķirt godalgotās vietas.
8.9. Žūrijas komisija var neizvēlēties nevienu no iesniegtajiem piedāvājumiem un ieteikt pasūtītājam
izsludināt atkārtotu konkursu. Pasūtītājs var pagarināt konkursa pieteikumu iesniegšanas
termiņu ne vēlāk kā iepriekšējā dienā, pirms sākotnējā termiņa beigām publicējot par to
atkārtotu paziņojumu par metu konkursu.
8.10. Ja tiek konstatētas nepilnības uzvarētāja piedāvājumā, žūrijas komisija lemj par iespējām
konstatētās nepilnības novērst.
8.11.Konkursa uzvarētājam, nepieciešamības gadījumā abpusēji vienojoties ar pasūtītāju, ir
pienākums ņemt vērā ieteikumus un veikt izmaiņas/papildinājumus idejas pilnveidošanai.
9.

GODALGU SKAITS, VĒRTĪBA UN TO SADALES PRINCIPS
9.1.Konkursa rezultātā tiks piešķirtas trīs godalgas. Konkursa godalgu fonda apmērs ir EUR
1000,00.
9.2.Godalgas summā ir iekļauti nodokļi atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem, ko samaksā Godalgas saņēmējs.
9.3.Godalgas saņem piedāvājumu autori, kuri ieguvuši lielāko punktu skaitu žūrijas komisijas
vērtējumā. Ja žūrijas komisija nevienu ideju neatzīst par īstenojamu, tā patur tiesības noteikt
veicināšanas balvas.

10.

DEVĪŽU ATŠIFRĒJUMU ATVĒRŠANA, KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE UN REZULTĀTU
PAZIŅOŠANA
10.1. Pretendentu devīžu atšifrēšana notiks atklātā sanāksmē, par kuras vietu, datumu un laiku
kontaktpersonām paziņos, izmantojot elektroniskā pasta ziņojumu, kuru nosūtīs vismaz 5
dienas iepriekš. Devīžu atvēršanas sanāksmes vieta, datums un laiks tiks publicēts Pasūtītāja
mājaslapā www.valka.lv ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms sanāksmes.
10.2.Devīžu atšifrēšana notiek sēdes atklātajā daļā.
10.3.Pēc devīžu atšifrējuma nosaukšanas, komisija slēgtajā sēdes daļā pieņem galīgo lēmumu par
konkursa rezultātiem.

11.

AUTORTIESĪBAS

11.1.Godalgu ieguvušais piedāvājums Pretendentam netiek atdots. Godalgotās ideju skices pāriet
pasūtītāja īpašumā. Godalgu ieguvēji nodod pasūtītājam īpašumtiesības un autora mantiskās
tiesības uz godalgotajiem ideju priekšlikumiem pilnā apmērā bez ierobežojumiem, noteikumiem
un nosacījumiem, tai skaitā tiesības veikt tajos grozījumus, Autora personiskās tiesības tiek
saglabātas saskaņā ar Autortiesību likumu.
11.2.Pasūtītājam ir tiesības izmantot godalgotos piedāvājumu pēc vajadzības, veikt tajos grozījumus
un papildinājumus, kā arī publicēt.
11.3.Godalgu neguvušie Konkursa piedāvājumi tiek glabāti ne ilgāk kā vienu mēnesi pēc Konkursa
rezultātu paziņošanas un tos var saņemt pie pasūtītāja. Pēc minētā termiņa beigām pasūtītājs
par iesniegto piedāvājumu saglabāšanu nav atbildīgs.
12.

KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
12.1.Komisijas tiesības:
12.1.1.pieprasīt Pretendentiem papildu informāciju;
12.1.2.pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām;
12.1.3.nevērtēt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka tas nav noformēts tā, lai nodrošinātu
dalībnieka anonimitāti līdz devīžu atšifrējumu atvēršanas brīdim;
12.1.4.nevērtēt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka tas ir neatbilstošs nolikuma prasībām;
12.1.5.viena mēneša laikā pēc konkursa termiņa beigām pieņemt lēmumu par labāko
piedāvājumu.
12.2.Komisijas pienākumi:
12.2.1.nodrošināt konkursa norisi atbilstoši nolikumam un konkursa gaitas dokumentēšanu.
12.2.2.nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret dalībniekiem;
12.2.3.neizpaust informāciju par iesniegtajiem piedāvājumiem un konkursa dalībniekiem līdz
konkursa rezultātu paziņošanai;
12.2.4.vērtēt dalībniekus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šo
nolikumu;
12.2.5.apkopot ideju konkursa rezultātus, pieņemt lēmumu par labāko ideju, sagatavot
ieteikumus par ideju tālāku izmantošanu, iesniegt pasūtītājam noslēguma ziņojumu
(atzinumu).

13.

PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
13.1.Pretendenta tiesības:
13.1.1.grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu līdz iesniegšanas termiņa beigām;
13.1.2.piedalīties devīžu atšifrējuma atvēršanas sanāksmē.
13.2.Pretendenta pienākumi:
13.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām;
13.2.2.sniegt patiesu informāciju;
13.2.3.sniegt atbildes uz komisijas pieprasījumu par papildu informāciju;
13.2.4.segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu;
13.3.Pretendenti uzņemas atbildību, ka iesniegtajos piedāvājumos nav trešo personu autortiesību
pārkāpumu un uzņemas visu atbildību par autortiesību pārkāpumiem, ja tādi tiek atzīti vai
pierādīti ar tiesas lēmumu;
13.4.Iesniedzot savu piedāvājumu, ar to Pretendents apliecina, ka:
13.4.1.ir iepazinies ar nolikuma satura un piekrīt tā nosacījumiem;
13.4.2.ir skaidras un saprotamas nolikumā noteiktās prasības pieteikumu sagatavošanai,
iepirkuma priekšmets un tehniskā specifikācija;
13.4.3.ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi.

14.

NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
14.1.Strīdi, kas rodas pēc konkursa un tā laikā starp pretendentiem un pasūtītāju vai tā nozīmēto
žūrijas komisiju, risināmi Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktā kārtībā.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

24.§
Par noteikumu Nr.1 “Grozījumi 2011.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.4

V.A.Krauklis

“Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas Dzīvnieku patversmes darbības noteikumi””
apstiprināšanu
(I.Vehi)
Saskaņā ar jaunizstrādāto Valkas novada Dzīvnieku patversmes maksas pakalpojumu izcenojumiem,
nepieciešams veikt grozījumus 2011.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.4 “Pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļas Dzīvnieku patversmes darbības noteikumi”.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
41.panta 1.daļas 2.punkta atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane,
K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.1 “Grozījumi 2011.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.4 “Pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļas Dzīvnieku patversmes darbības noteikumi””.
2. Par lēmuma izpildi atbild Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

NOTEIKUMI
Valkā

2018.gada 22.februārī

Nr.1
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018.gada 22. februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.2, 24.§)

Grozījumi 2011.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.4
“Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas Dzīvnieku patversmes darbības
noteikumi”
Izdarīt Valkas novada domes 2011.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.4 “Pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļas Dzīvnieku patversmes darbības noteikumi” šādus grozījumus:
1. Apakšpunktā 3.3.13. svītrot vārdus “ja šāds implants tiek ievietots.”
2. Apakšpunktu 3.4.2 izteikt sekojošā redakcijā:
“3.4.2 Persona, kurai tiek adoptēts dzīvnieks, Patversmei samaksā saskaņā ar Valkas novada
Dzīvnieku patversmes pakalpojumu cenrādi.”
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

25.§
Par ūdens komercuzskaites mēraparāta mezglu - skataku izbūves kārtību Valkas pilsētā
(A.Golubovs, A.Simulis, V.Zariņš, A.Sjademe)
Saskaņā ar 2016.gada 22.marta Ministru kabineta noteikumiem (MK) Nr. 174 “Noteikumi par
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” iedzīvotājiem ir jānodrošina ūdens
komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve, ja nekustamais īpašums ir pieslēgts centralizētajam
ūdenssaimniecības tīklam vai nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs plāno pieslēgties šim tīklam.
Ūdens komercuzskaites mēraparāta mezgla - skatakas izbūvi nekustamā īpašuma īpašnieki vai
valdītāji var nodrošināt ar pašvaldības starpniecību saskaņā ar vienošanos par fiksētu maksu EUR 350,apmērā (par vienu ūdens komercuzskaites mēraparāta mezglu - skataku), ja nekustamā īpašuma
īpašnieki vai valdītāji apņemas pieslēgties pie Valkas pilsētas centralizētā kanalizācijas tīkla. Savukārt,
ja nekustamā īpašuma īpašnieki vai valdītāji nevēlas pieslēgties pie Valkas pilsētas centralizētā
kanalizācijas tīkla, kaut šādu iespēju pašvaldība ir nodrošinājusi, fiksētā maksa par vienas ūdens
komercuzskaites mēraparāta mezgla – skatakas izbūvi būtu EUR 500,- apmērā. Šāds regulējums
veicinātu ne tikai pieslēgšanos centralizētajam ūdensvadam, bet arī kanalizācijai, tādējādi nodrošinot
Valkas pilsētā sadzīves kanalizācijas vienotu savākšanu un novadīšanu, samazinot vides piesārņojumu.
Vienlaicīgi tiek dota iespēja pieslēgties centralizētajam ūdensvadam, nepieslēdzoties centralizētajai
kanalizācijai, tikai šāds pieslēgums ir ekonomiski neizdevīgāks. Šo fiksēto maksu nekustamā īpašuma
īpašnieks vai valdītājs var samaksāt ar vienu maksājumu vai pēc savstarpēji saskaņota maksājumu
grafika (ieskaitot gada procentu likmi 6% apmērā).

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 14.punkta atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane,
K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt ūdens komercuzskaites mēraparāta mezglu - skataku Valkas pilsētā izbūves fiksēto
maksu EUR 350,- apmērā bez PVN (par vienu ūdens komercuzskaites mēraparāta mezglu skataku), kuru var nomaksāt ar vienu maksājumu vai pēc savstarpēji saskaņota maksājumu
grafika līdz 3 gadiem (ieskaitot gada procentu likmi 6% apmērā), ar nosacījumiem, ka ūdens
komercuzskaites mēraparāta mezgla - skatakas izbūvi veic pašvaldība, un ka nekustamā
īpašuma īpašnieki vai valdītāji apņemas pieslēgties pie Valkas pilsētas centralizētā
kanalizācijas tīkla, ja pašvaldība pieslēgšanās iespēju ir nodrošinājusi.
2. Noteikt ūdens komercuzskaites mēraparāta mezglu - skataku Valkas pilsētā izbūves fiksēto
maksu EUR 500,- apmērā bez PVN (par vienu ūdens komercuzskaites mēraparāta mezglu skataku), kuru var nomaksāt ar vienu maksājumu vai pēc savstarpēji saskaņota maksājumu
grafika līdz 3 gadiem (ieskaitot gada procentu likmi 6% apmērā), ar nosacījumiem, ka ūdens
komercuzskaites mēraparāta mezgla - skatakas izbūvi veic pašvaldība, un ja nekustamā
īpašuma īpašnieki vai valdītāji atsakās pieslēgties pie Valkas pilsētas centralizētā
kanalizācijas tīkla, ja pašvaldība pieslēgšanās iespēju ir nodrošinājusi.
3. Uzdot Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai nodrošināt nekustamā īpašuma īpašniekiem vai
valdītājiem Valkas pilsētā slēgt vienošanos par ūdens komercuzskaites mēraparāta mezgla skatakas izbūvi.
4. Par lēmuma izpildi atbild Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

26.§
Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem Valkas novada investīciju projektu
dokumentācijas (tehnisko projektu) izstrādei
_________________________________________________________________
(I.Markova)
Valkas novada dome plāno realizēt projektu “Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma
pārbūve. 2.kārta”, kas tiks iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–
2020.gadam pasākumam "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" 2018.gada aprīlī/
maijā. Lai iesniegtu projektu, nepieciešams izstrādāt būvprojektus grantsceļu pārbūvei:
1. „Mierkalns-Būdas ceļa pārbūves būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība” - 2 km;
2. „Žūri – Skripsi - Sūbri ceļa pārbūves būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība” - 1 km;
3. „Sprīdīši - Roņi ceļa pārbūves būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība” - 1 km;
4. „Liepiņas – Dzelzītes ceļa pārbūves būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzība” - 1 km.
Pēc veiktā iepirkuma rezultātiem nepieciešams aizņēmums līdz EUR 13763.74 Valkas novada
investīciju projektu dokumentācijas (tehnisko projektu) izstrādei.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
19.punkta, atklāti vārdiski balsojot, deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET –
nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 13763.74 (trīspadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit trīs euro un
74 centi) izdevumiem Valkas novada investīciju projektu dokumentācijas (tehnisko projektu)
izstrādei – grants ceļu pārbūvei nepieciešamo būvprojektu izstrāde no LR Valsts kases.
2. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt piecu 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. Pēc Pašvaldības
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša lēmuma
saņemšanas, pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar LR
Valsts kasi.
4. Uzdot domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

27.§
Par telpu nodošanu biedrības "Atbalsts Valkas ģimenēm” lietojumā
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Biedrībai „Atbalsts Valkas ģimenēm”, reģistrācijas Nr.40008135054 ir nepieciešamas telpas, lai
sniegtu atbalstu Valkas novada ģimenēm ar bērniem, piedāvājot dažādu sociālo palīdzību – bērnu
pieskatīšanu, izglītojošas nodarbības ar bērniem un vecākiem. Biedrība lūdz atļauju izmantot bez
atlīdzības (t.sk. atbrīvojot no komunālajiem maksājumiem) Valkas novada Bērnu un jauniešu centra
“Mice” telpas Valkā, Semināra ielā 27, pirmajā stāvā 44,2 m2 platībā.
Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
J.Anže, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS
– nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot biedrībai „Atbalsts Valkas ģimenēm” (reģ. Nr. 40008135054) patapinājumā telpas Valkā,
Semināra ielā 27, 1.stāvā, 44,2 m2 platībā uz 5 gadiem, atbalsta sniegšanai Valkas novada ģimenēm
ar bērniem.
2. Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem par lēmuma 1.punktā minētajām telpām tiek segti no BJC
“Mice” budžeta līdzekļiem.
3. Uzdot Valkas novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot patapinājuma
līgumu.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējam 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).
28.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§) 13. un
31.pielikumā
(V.Zariņš, V.Šaicāns)
Valkas novada dome 2018.gada 25.janvārī pieņēma lēmumu “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§). Lēmuma 13.pielikumā
“Saimnieciskās daļas darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts” amata vietai “Apkopējs” bija
ieviesusies tehniska rakstura kļūda, nosakot 4,95 amata vietas, kaut paredzētas bija 5,3 amata vietas.
Ar šiem grozījumiem tiek labota tehniskā kļūda, nosakot Apkopēja amata vietu skaitu – 5,3.
Ir priekšlikums izdarīt grozījumus 31.pielikumā “Pašvaldības policijas darbinieku amata vietu un
darba samaksas saraksts”, palielinot Pašvaldības policijas vecākā inspektora amata vietu skaitu no 0.7
uz 1, bet samazinot Pašvaldības policijas inspektora amata vietu skaitu no 1 uz 0.5.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane,
K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§) grozījumus, izsakot
13. un 31.pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).
2. Noteikt, ka grozījumi Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmuma “Par Valkas novada
domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§) 13.pielikumā
tiek piemēroti ar 2018.gada 1.februāri.
3. Noteikt, ka grozījumi Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmuma “Par Valkas novada
domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§) 31.pielikumā
tiek piemēroti ar 2018.gada 1.martu.
4. Uzdot attiecīgo iestāžu vadītājiem veikt grozījumus darba līgumos, izbeigt darba tiesiskās attiecības
vai noslēgt jaunus darba līgumus atbilstoši amatu sarakstam.
5. Par lēmuma izpildi atbild attiecīgo iestāžu vadītāji un domes Personāla nodaļas vadītājs.
6. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

1.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 22.februāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.2, 28.§)
13.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr. 1, 21.§)
Saimnieciskās daļas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme par pilnu
slodzi
EUR mēnesī/ stundas
tarifa likme (EUR/h)

1

695.00

5.3

430.00

Iespējamais
maksimālais
darba algas
koeficients/
piemaksa %

1

Saimniecības pārzinis

2

Apkopējs

3

Vecākais remontstrādnieks

1

4

Remontstrādnieks

2

Minimālā stundas likme

5

Automašīnas vadītājs

1

645.00

6

Automašīnas vadītājs-kurjers

2

4.25 EUR/h

10%

Automašīnas vadīšana
4.25 EUR/h

10%

7

Automašīnas vadītājs-kurjers

Valkas novada domes priekšsēdētājs

1

Minimālā stundas likme

2.3
2.0

Autobusa vadīšana 4.77
EUR/h

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis
2.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 22.februāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.2, 28.§)
31.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr. 1, 21.§)

Pašvaldības policijas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme par
pilnu slodzi
EUR mēnesī/
stundas tarifa likme
(EUR/h)

Pašvaldības policijas priekšnieks

1

915.00

Pašvaldības policijas inspektors

0.5

4.197

1

4.685

Pašvaldības policijas vecākais
inspektors

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

29.§
Par Nolikuma Nr.5 “Jauno talantu konkursa “Dziesmu karuselis” nolikums”
apstiprināšanu
_____________________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Valkas novada dome sadarbībā ar Valkas pilsētas Kultūras namu un biedrību “Atbalsts Valkai” ir
izstrādājusi Jauno talantu konkursa “Dziesmu karuselis” nolikumu, kuru lūdz apstiprināt Valkas novada
domei. Konkurss norisināsies Valkas pilsētas Kultūras namā TV Studijā no 2018.gada februāra līdz
2018.gada aprīlim, konkrētus pasākumu norises datumus precizējot konkursa organizēšanas laikā.
Konkursu translēs Latvijas Reģionu Televīzija „Re:TV”. Konkursa mērķis ir atklāt jaunus un talantīgus,
daudzsološus jaunos izpildītājus no visas Latvijas, veicinot vokālo un māksliniecisko spēju attīstību
estrādes žanrā.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
15.panta 1.daļas 5.punkta un 41.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, A.Sjademe, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes Nolikumu Nr.5 “Jauno talantu konkursa “Dziesmu karuselis”
nolikums” (pielikumā).
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas pilsētas kultūras nams.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

2018.gada 22.februārī

NOLIKUMS
Valkā

Nr.5
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2018.gada 22.februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.2, 29.§)

JAUNO TALANTU KONKURSA “DZIESMU KARUSELIS”
NOLIKUMS
Izdots pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu

1. KONKURSA NORISES LAIKS
2018. gada februāris - aprīlis.
2. NORISES VIETA
Valkas pilsētas Kultūras namā, TV Studijas telpās E.Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads,
Latvija.
3. KONKURSA ORGANIZATORS
1. Valkas novada dome;
2. Valkas pilsētas Kultūras nams;
3. Biedrība “Atbalsts Valkai”.
4. KONKURSA MĒRĶIS
Atklāt jaunus un talantīgus, daudzsološus jaunos izpildītājus no visas Latvijas, veicinot vokālo
un māksliniecisko spēju attīstību estrādes žanrā.
5. KONKURSA UZDEVUMI
1. Veicināt un popularizēt bērnu muzikālo, emocionālo, intelektuālo attīstību dziesmā;
2. Popularizēt estrādes žanru;
3. Veicināt pieredzes apmaiņu dziedātāju un pedagogu starpā;
4. Sekmēt bērnu un jauniešu māksliniecisko aktivitāšu attīstību;
5. Nodrošināt iespēju vokālistiem parādīt savas prasmes profesionālai žūrijas komisijai, kā arī
konkursa skatītājiem televīzijā.
6. DALĪBNIEKI
1. Par konkursa dalībnieku var kļūt bērni un jaunieši vecumā no 3 līdz 20 gadiem.

2. Konkursā var piedalīties popgrupas un dueti. Dueta dalībnieku vecuma grupu nosaka pēc
abu dalībnieku vidējā vecuma.
7. VECUMA GRUPAS
1. 3 – 6 gadi
2. 7 – 10 gadi
3. 11 – 14 gadi
4. 15 – 20 gadi
8. REPERTUĀRA NOSACĪJUMI
1. Konkursā dalībnieki piedalās ar vienu dziesmu dzīvajā izpildījumā.
2. Dziesmas garums nedrīkst pārsniegt 4 minūtes.
3. Konkursā dalībnieki izpilda dziesmu jebkurā valodā, kas atbilst izpildītāja vecumam un
vokālajām spējām.
4. Fonogrammu dalībnieki nosūta uz e-pastu: inga.skrastina@retv.lv WAW vai MP3
formātā. (Fonogrammā nevar būt iekļauti fona dziedātāji).
5. Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par dziesmu tekstu satura atbilstību LR likumos
noteiktajām normām (nav atļauta rasu nevienlīdzības sludināšana, aicinājumi uz vardarbību,
fašistiskas vai komunistiskas ideoloģijas sludināšana, necenzētu vārdu lietošana).
9. VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA
1. KĀRTA
1.1.
Pēc dalībnieku uzstāšanās priekšnesumi tiek ievietoti konkursa mājaslapā;
1.2.
Dalībniekus otrajai kārtai nosaka pēc balsojuma mājaslapā. No katras vecuma grupas
uz otro kārtu tiek izvirzīti trīs priekšnesumi, kas ieguvuši visvairāk balsu.
2. FINĀLS
2.1.
Dalībniekus vērtē žūrija;
2.2.
Žūrijas komisija vērtējumu nosaka pēc punktu sistēmas, vērtēšana notiek aizklāti;
2.3.
Dalībnieki tiek vērtēti vecuma grupā ar;
•
Zelta diplomu (I pakāpi);
•
Sudraba diplomu (II pakāpi);
•
Bronzas diplomu (III pakāpi);
2.4.
Rezultāti tiek paziņoti pēc visu dalībnieku uzstāšanās;
2.5.
Visi konkursanti saņem dalības apliecinājumus un piemiņas balvas.
2.

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI FINĀLA RAIDĪJUMĀ
Dalībnieku vērtējumu nosaka punktu sistēmā no 1 - 10 ballēm par:
2.1. Repertuāra izvēli atbilstoši vecuma grupai;
2.2. Skatuvisko sniegumu;
2.3. Priekšnesuma māksliniecisko kvalitāti;
2.4. Tehnisko izpildījumu;
2.5. Skatuves tēlu;
2.6. Vokālajām prasmēm.

3. PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA
3.1. Lai pieteiktos bērnu un jauniešu konkursam „Dziesmu karuselis”, jāaizpilda pieteikuma
anketa. Pieteikuma anketa atrodama konkursa mājas lapā: retv.lv/dziesmukaruselis.
3.2. E-pasts pieteikumiem: inga.skrastina@retv.lv.
3.3. Visa informācija saņemama rakstot uz e-pastu: inga.skrastina@retv.lv vai pa tālruni:
27186992 (Inga) vai konkursa mājas lapā.
4. DALĪBAS MAKSA
4.1. Katram dalībniekam – EUR 15.00 no personas.
4.2. Dalībnieka neierašanās gadījumā dalības maksu neatmaksā.
5. SAMAKSAS KĀRTĪBA
Dalības maksa jāiemaksā Valkas novada domes kontā:
Saņēmējs: Valkas novada dome, reģ.Nr. 90009114839
Konta Nr. LV16UNLA0050014283134
Banka: A/S “SEB BANKA”
Kods: UNLALV2X.
Pēc pieprasījuma Valkas novada dome sagatavo rēķinu.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
Sēde slēgta 2018.gada 22.februārī plkst.11:00

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

