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SĒDES PROTOKOLS
Valkā
2018.gada 25.oktobrī

Nr.10

Sēde sasaukta 2018.gada 25.oktobrī plkst.10:00.
Sēdi atklāj 2018.gada 25.oktobrī plkst.10:00.
Tiek veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Protokolē – Valkas novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas jurista palīgs Gundega Ukre.
Piedalās deputāti: Vents Armands KRAUKLIS, Unda OZOLIŅA, Agris SIMULIS, Agris KRASTIŅŠ, Andris
DAINIS, Maruta STABULNIECE, Jānis ANŽE, Dace BAŠĶE, Aivars SJADEME, Valdis ŠAICĀNS, Sandra
PILSKALNE, Evija SMANE, Kristaps SULA, Viesturs ZARIŅŠ
Nepiedalās deputāti:
Andis SULA – slimības dēļ
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja vietniece budžeta plānošanas
jautājumos
Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
Aleksandrs Golubovs – Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs
Valdis Rogainis – Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs
Vilnis Vilguts – datorsistēmu un datortīklu administrators
Gunta Smane – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Ainārs Zābers – izpilddirektors
Dace Pūce – elektronisko plašsaziņas līdzekļu speciāliste
Ingars Siliņš – teritorijas plānotājs
Aivars Ikšelis – IKSJ nodaļas Izglītības un kultūras daļas vadītājs
Guntis Bašķis – izpilddirektora vietnieks
Raitis Priede – Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs
Feliks Bošs – Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja p.i.
Pēteris Pētersons – Ērģemes un Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Lapsa – Valkas pagasta pārvaldes vadītājs
Novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atklāj novada domes sēdi un lūdz nobalsot par
2018.gada 25.oktobra domes sēdes darba kārtību kopumā ar ierosinātajiem un slēgtās sēdes daļas
jautājumiem.
Atklāti vārdiski balsojot: PAR - 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET
– nav, ATTURAS – nav, Valkas novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT 2018.gada 25.oktobra novada domes sēdes DARBA KĀRTĪBU:
Par Imanta Pulksteņa individuālais uzņēmums “SINEPES UN MEDUS” iesnieguma izskatīšana.
Par iesnieguma izskatīšanu par servitūtu dzēšanu pār zemes gabalu “Zāģezers”, Valkas pagastā.
Par Livonijas Jauniešu Orķestra iesnieguma izskatīšanu.
Valkas novada domes priekšsēdētāja 2018.gada 1.oktobra rīkojuma Nr.78-v “Par pedagogu darba
samaksu no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim” apstiprināšanu.
5. Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1,21.§)19., 20., 22., 25.27., 35., 44., 57., 59., 61., 14. un 39.pielikumā.
6. Par vienreizēju prēmiju Valkas novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem.
1.
2.
3.
4.

Par zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 151” atsavināšanas uzsākšanu.
Par nekustamā īpašuma Valkas novada Ērģemes pagastā „Vecspilves” atsavināšanas uzsākšanu.
Par zemes starpgabala Kārķu pagastā “Lidijas”, atsavināšanas noteikumiem.
Par pašvaldības īpašuma - zemes vienības Kārķu pagastā “Osiņas”, atsavināšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma Valkā, „Celtnieks 143” atsavināšanas uzsākšanu.
12. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
Ierosināšanai
13. Par būves Semināra ielā 9, Valkā (šķūņa) nojaukšanu.
14. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts policiju par videonovērošanas sistēmu lietošanu.
15. Par Raita Priedes atbrīvošanu no Valkas novada Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītāja amata.
16. Par Jāņa Lapsas atbrīvošanu no Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes vadītāja amata.
17. Par lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, ar kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā,
apstiprināšanu.
18. Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 30.augusta lēmumā “Par projekta
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkas
pilsētā” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu” (protokols Nr.8,41.§).
19. Par stipendijas piešķiršanu ***.
20. Par stipendijas piešķiršanu ***.
21. Valkas un Valgas kopīgās identitātes veidošana.(Informācija)
Sēdes slēgtā daļa
1.§
Par Imanta Pulksteņa individuālais uzņēmums "SINEPES UN MEDUS" iesnieguma izskatīšanu
____________________________________________________________________
(A.Ikšelis)
Dome ir saņēmusi Imanta Pulksteņa individuālā uzņēmuma “Sinepes un Medus” iesniegumu (reģ.
27.09.2018. Nr.3.1.1./18/1727). Imanta Pulksteņa individuālais uzņēmums “Sinepes un Medus” no
2018.gada 21.oktobra līdz 26.oktobrim Madonas novada Praulienas pagasta skolā organizē mūzikas
izglītības pasākumu Ģitāristu sesija. Vēlēšanos piedalīties Ģitāristu sesijā izteikuši pieci Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijas skolēni. Viena skolēna izmaksas 140,- euro, kopā 700,- euro.
Maksā iekļauta:
- Ēdināšana 3 x dienā un naksniņas;
- Gulēšana un gultas veļa;
- 10 meistarklases;
- Atpūtas brauciens;
- Atlaižu kuponi no atbalstītājiem;
- Jamsession un iedvesmojoši koncerti.
Izglītības, kultūras un sporta komiteja un Finanšu komiteja ir izskatījuši minēto iesniegumu un izteikuši
priekšlikumu finansiāli neatbalstīt Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolēnu dalību minētajā pasākumā, jo
minētais pasākums notiek regulāri, bet, sastādot pašvaldības budžetu, nekad uz budžeta pieņemšanas
brīdi netiek saņemts budžeta pieprasījums minētajam pasākumam. Valkas novada pašvaldības 2018.gada
budžeta līdzekļi jau ir iztērēti, tādēļ nav iespējams iedalīt papildus līdzekļus šī budžeta ietvaros.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 12.oktobra lēmumu
(protokols Nr.10, 1.§) un Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada 12.oktobra sēdes lēmumu
(protokols Nr.9, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš ), PRET
- nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nepiešķirt finansiālu atbalstu Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolēnu dalībai Imanta Pulksteņa
individuālā uzņēmuma “Sinepes un Medus” rikotajā Ģitāristu sesijā, kas norisināsies 2018.gada 21.26.oktobrī.
2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
7.
8.
9.
10.

2.§
Par iesnieguma izskatīšanu par servitūtu dzēšanu
zemes gabalā “Zāģezers”, Valkas pagastā
____________________________________________________________
(G.Smane)
Dome izskata SIA “Latvijas Mežu kompānija”, reģistrācijas numurs 40103282492, juridiskā adrese:
Alberta iela 13, Rīga, 2018.gada 8.oktobra iesniegumu (reģistrēts 08.10.2018. Nr.3.1.1/18/1788) ar lūgumu
izvērtēt uz zemes vienības Valkas pagastā “Zāģezers” reģistrēto ceļa servitūta nepieciešamību un lūgumu
dzēst tos. Lūgums pamatots ar to, ka šobrīd uz zemes gabala pa minēto ceļa servitūtu iekļūst personas,
kas atved savus atkritumus un piedrazo teritoriju.

Nekustamais īpašums Valkas pagastā “Zāģezers”, kadastra numurs 9488 005 0061, sastāv no divām
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9488 005 0061, platība 38.3ha un 9488 005 0060, platība
1.1ha. Nekustamā īpašuma īpašnieks “Latvijas Mežu kompānija”. Uz zemes vienībām atrodas sabiedrībai
piederošas ēkas un būves.
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0061, 2002.gada 8.novembrī ir sagatavots zemes
robežu un apgrūtinājumu plāns, kur Apgrūtinājumu sarakstā ir ietverti sekojoši apgrūtinājumi:
- Nr.2. ceļa servitūts 6m – 0.45km – 0.3ha;
- Nr.4 ceļa servitūts 6m – 0.05km - -ha.
No minētā zemes robežu plāna ir redzams, ka servitūta ceļš Nr.2 pār zemes gabalu ir bijis noteikts, lai
nodrošinātu piekļuvi zemes gabalam Valkas pagastā, “Marģi”, kadastra apzīmējums 9488 005 0092.
Šobrīd zemes vienība Valkas pagastā, “Marģi”, kadastra apzīmējums 9488 005 0092 pieder SIA “Latvijas
mežu kompānija”, saskaņā ar 2012.gada 21.marta ierakstu Valkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā
Nr.258.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Civillikuma 1237.panta 2.punktu, kur noteikts, ka servitūti
izbeidzas ar tiesības un pienākuma sakritumu vienā personā, servitūta Nr.2 dzēšana ir atļaujama, tikai tas
veicams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sagatavojot attiecīgu zemes apgrūtinājumu plānu.
Runājot par ceļa servitūtu Nr.4, ir jāņem vērā, ka šis ceļš ir īsākais ceļš no Valkas pilsētas puses, kas
ved pie zemes īpašniekam piederošajām ēkām un būvēm, bez tam tā ir arī daļa no pašvaldībai piederošā
autoceļa, kura nepieciešamība nākotnē tiks izvērtēta, tādēļ šobrīd tā pilnīga dzēšana un ceļa pārrakšana
nav pieļaujama. Taču, lai risinātu problēmu ar atkritumu ievedējiem, īpašnieks var novietot betona bluķus
uz minētā ceļa, pie dārzkopības “Alieši” teritorijas robežas (skat. pielikumā), papildus, pašvaldība no savas
puses apņemas uzstādīt šajā vietā ceļa zīmi Nr.301 “Iebraukt aizliegts”.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas lēmumu (protokols Nr.5, 2.§)
un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkta, Civillikuma
927., 928. un 1237.panta 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut SIA “Latvijas Mežu kompānija” dzēst ceļa servitūtu Nr.2 “ceļa servitūts 6m – 0.45km, 0.3ha”, pār
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0061, pamatojoties uz Civillikuma 1237.panta
2.punktu.
2. Uzdot Valkas novada domes Teritorijas apsaimniekošanas nodaļai nodrošināt ceļa zīmes Nr.301
“Iebraukt aizliegts” uzstādīšanu pie “Aliešu” robežas saskaņā ar šī lēmuma Pielikumā esošo shēmu.
3. Atļaut SIA “Latvijas Mežu kompānija” slēgt pārvietošanos pa ceļa servitūtu Nr.4 (skat. plānā), uzstādot
betona blokus shēmā paredzētajā vietā.
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
3.§
Par Livonijas Jauniešu Orķestra iesnieguma izskatīšanu
____________________________________________________________________
(A.Ikšelis, V.A.Krauklis)
Dome saņēmusi *** - Livonijas Jauniešu Orķestra valdes locekļa iesniegumu (reģ. 02.10.2018.
nr.3.1.1./18/1758). Livonijas Jauniešu Orķestris Sangastes pilī (Igaunija) no 2018.gada 26.oktobra līdz
2018.gada 28. oktobrim rīko mūzikas nometni. Tajā no Valkas novada piedalās seši orķestranti. Viena
orķestranta dalības maksa EUR 25,-, kopā EUR 150,- (6x25).
Izglītības, kultūras un sporta komiteja ir izskatījusi minēto iesniegumu un izteikusi priekšlikumu finansiāli
neatbalstīt minēto nometni. Valkas novada pašvaldības 2018.gada budžeta līdzekļi šādiem mērķiem jau ir
iztērēti, tādēļ nav iespējams iedalīt papildus līdzekļus šī budžeta ietvaros.
Livonijas Jauniešu Orķestrim iesniegt pieprasījumu nākamā gada budžetā, iekļaujot ne tikai vispārējo
atbalstu, bet arī nometnēm nepieciešamos līdzekļus.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
12.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
27.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane,
K.Sula, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nepiešķirt finansiālu atbalstu Valkas novada orķestrantu dalībai Livonijas Jauniešu Orķestra Sangastes
pilī (Igaunija) nometnē no 2018.gada 26.oktobra līdz 2018.gada 28. oktobrim.
2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.

4.§
Valkas novada domes priekšsēdētāja 2018.gada 1.oktobra
rīkojuma Nr.78-v “Par pedagogu darba samaksu
no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim” apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Ņemot vērā to, ka pedagogu darba algas bija jāizmaksā pirms oktobra domes sēdes, 2018.gada
1.oktobrī Valkas novada domes priekšsēdētājs izdeva rīkojumu Nr.78-v “Par pedagogu darba samaksu no
2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim”. Saskaņā ar Valkas novada domes 2009.gada
30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums” 16.15.punktu domes
priekšsēdētājs ārkārtas gadījumos izdod rīkojumus par jautājumiem, kas ir domes kompetencē, kuri pēc
tam apstiprināmi tuvākajā domes sēdē.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
12.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 3.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
27.punkta un Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada
pašvaldības nolikums” 16.15.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, 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 priekšsēdētāja 2018.gada 1.oktobra rīkojumu Nr.78-v “Par pedagogu
darba samaksu no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim” (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
5.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra sēdes lēmuma
“Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols
Nr.1, 21.§) 14.,19., 20., 22., 25.-27., 35., 39., 44., 57., 59.un 61.pielikumā
_______________________________________________________________________________
(R.Rastaks)
2018.gada 22.septembrī tika veikti grozījumi MK noteikumos 445 Pedagogu darba samaksas noteikumi.
Saskaņā ar šiem noteikumiem tika mainīta pedagogu zemākā mēneša darba algas likme. Šī izmaiņa
ietekmē arī kopējo pedagogu darba samaksas fonda apmēru. Septembrī veicot pedagogu tarifikāciju, tika
precizētas pedagoģiskās slodzes izglītības iestāžu administrācijai un pedagogiem un mainījās pašvaldības
finansēto pedagogu slodzes. Lai varētu apstiprināt pedagogu tarifikācijas septembrī 1.oktobrī tika izdots
rīkojums Nr.78-v par pedagogu darba samaksu no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim,
kurā tika noteikta valsts mērķdotācijas sadale pedagogu darba samaksai un tika noteiktas algu likmes
izglītības iestāžu administrācijai.
Sakarā ar darbinieku maiņu nepieciešamas izmaiņas Mierkalna tautas nama vadītājas amata
atalgojumā, nosakot piemaksu par amatiermākslas kolektīvu vadīšanu.
Izvērtējot Teritorijas apsaimniekošanas darba organizēšanu, vadītājs ierosina izslēgt amata vietu
atslēdznieks-mehāniķis un izveidot jaunu amata vietu Traktora-automašīnas vadītājs ar izslēgtās amata
vietas finansējumu.
Sakarā ar Ērģemes pagasta katlu mājas modernizāciju nav nepieciešami kurinātāji un Ērģemes pagasta
komunālās saimniecības darbinieku sarakstā izslēgt 4 apkures krāšņu kurinātāja amata vietas.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
12.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.9,3.§) un vadoties no Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likums 37.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punktu, atklāti
vārdiski balsojot par lēmuma 1.1., 1.2., 1.4.-1.13.punktiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne,
E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, par lēmuma 1.3.punktu: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, J.Anže, D.Bašķe, 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.§) šādus grozījumus:
1.1. apstiprināt 14.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);
1.2. apstiprināt 19.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums);
1.3. apstiprināt 20.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums);
1.4. apstiprināt 22.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums);
1.5. apstiprināt 25.pielikumu jaunā redakcijā (5.pielikums);
1.6. apstiprināt 26.pielikumu jaunā redakcijā (6.pielikums);

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

1.7. apstiprināt 27.pielikumu jaunā redakcijā (7.pielikums);
1.8. apstiprināt 35.pielikumu jaunā redakcijā (8.pielikums);
1.9. apstiprināt 39.pielikumu jaunā redakcijā (9.pielikums);
1.10.
apstiprināt 44.pielikumu jaunā redakcijā (10.pielikums);
1.11.
apstiprināt 57.pielikumu jaunā redakcijā (11.pielikums);
1.12.
apstiprināt 59.pielikumu jaunā redakcijā (12.pielikums);
1.13.
apstiprināt 61.pielikumu jaunā redakcijā (13.pielikums).
Iestāžu vadītājiem, personāla nodaļai veikt grozījumus darba līgumos atbilstoši amatu sarakstam.
Par lēmuma izpildi atbild iestāžu vadītāji.
Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
Lēmuma 1.3.-1.8.un1.10.,1.11. un 1.13.punkts tiek piemērots ar 2018.gada 1.septembri.
Lēmuma 1.1. , 1.2. un 1.9.punkts stājas spēkā 2018.gada 1.novembrī.
Lēmuma 1.12.punkts stājas spēkā 2018.gada 1.oktobrī.
1.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.oktobra lēmumam
(sēdes protokols Nr.10,5.§)
14.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 21.§)

Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas 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

Nodaļas vadītājs

1

935.00

2

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

800.00

3

Darbu vadītājs

1

755.00

5

Traktora - automašīnas vadītājs

6

6

Ekskavatora vadītājs

2

7

Veterinārārsta palīgs

1.2

8

Sezonas strādnieks
zaļumsaimniecībā (7 mēneši)

1

9

Kapsētas pārzinis

1

10

Kapsētas pārzinis

1

11

Strādnieks

13

12

Strādnieks

1

13

Strādnieks

1

14

Apkopējs

15

Bērnu rotaļu laukuma uzraugs

1

16

Strādnieks (5mēneši)

3

17

Dārznieks (7 mēneši)

0.5

0.75

Minimālā
stundas likme
Minimālā
stundas likme
Minimālā
stundas likme
Minimālā
stundas likme
Minimālā
stundas likme
Minimālā
stundas likme
Minimālā
stundas likme
Minimālā
stundas likme
Minimālā
stundas likme

Iespējamais
maksimālais
darba algas
koeficients
/piemaksa EUR

1.65
1.65
1.65
1.35
1.15
1.35
1.35
1.65
1.35+70 EUR

430.00
Minimālā
stundas likme
Minimālā
stundas likme
650.00

1.65

2.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.oktobra lēmumam
(sēdes protokols Nr.10, 5.§)
19.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 21.§)
J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

1

Direktors

2

Direktora vietnieks mācību
darbā

3

Apkopējs - dežurants

Amata
vietu
skaits

Algas likme par
pilnu slodzi
EUR mēnesī

Piemaksa par
papildus pienākumu
veikšanu EUR

1

950.00

180.00

0.6

760.00

2

430.00

50

4

Profesionālās ievirzes
izglītības skolotājs

2.715

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

5

Saimniecības pārzinis

0.5

430.00

60

3.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.oktobra lēmumam
(sēdes protokols Nr.10, 5.§)
20.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 21.§)
Valkas Mākslas skolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme par
pilnu slodzi
EUR mēnesī

1

Direktors

1

950.00

2

Direktora vietnieks mācību
darbā

1

760.00

3

Sekretārs - dežurants

1

450.00

4

Apkopējs

1

430.00

5

Profesionālās ievirzes
izglītības skolotājs

2,215

Zemākā
mēnešalga +

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu EUR

20

piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.445
6

Apkopējs

1

430.00
4.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.oktobra lēmumam
(sēdes protokols Nr.10, 5.§)
22.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 21.§)

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

1.

Amats

Direktora vietnieks
saimnieciskajos jautājumos

Amata
vietu
skaits

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

1

780.00

2.

Sociālais pedagogs

2

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

3.

Projektu vadītāja asistents

1

615.00

1

730.00

0.5

730.00

4.
5.

Datoru sistēmu
administrators
Informācijas tehnoloģiju
speciālists

6.

Audzinātājs

2

565.00

7.

Ārsta palīgs

2

530.00

8.

Sekretāre – lietvede

1

560.00

9.

Administrators

1

500.00

10.

Dienas dežurants

1

430.00

11.

Nakts dežurants

2

Minimālā stundas likme

12.

Garderobists

2

430.00

13.

Laborants

1,5

430.00

14.

Komandants

1

450.00

15.

Komandants

1

440.00

16.

Sētnieks

2

430.00

17.

Strādnieks

3

430.00

18.

Strādnieks - elektriķis

0.5

430.00

19.

Apkopējs

11.5

430.00

20.

Apsargs

2.25

Minimālā stundas likme

Piemaksa
par papildus
pienākumu
veikšanu
EUR

94.00

5.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.oktobra lēmumam
(sēdes protokols Nr.10, 5.§)
25.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 21.§)
Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pedagoģisko darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amata vietu
skaits

Amats

Algas likme par pilnu slodzi
(EUR)

1.

Vadītājs

1

950.00

2.

Pirmsskolas izglītības metodiķis

1

Zemākā mēnešalga pēc MK
Pedagogu darba samaksas
noteikumiem Nr.445 + 20

3.

Izglītības psihologs

1.1

4.

Skolotājs logopēds

0.755

5.

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

0.825

6.

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

1.65

7.

Pirmskolas izglītības skolotājs

11.55

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

6.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.oktobra lēmumam
(sēdes protokols Nr.10, 5.§)
26.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 21.§)
Bērnu – jaunatnes sporta skolas darbinieku
amatu vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme par pilnu
slodzi
EUR mēnesī

1.

Direktors

1

950.00

2.

Direktora vietnieks

1

760.00

3.

Saimniecības pārzinis

0,5

430.00

4.

Sporta treneris

0,286

Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes

Piemaksa
par
papildus
pienākumu
veikšanu
%

pakāpi pēc MK
noteikumiem Nr.445
Zemākā mēnešalga pēc
MK noteikumiem Nr.445

5.

Sporta metodiķis

0.25

6.

Apkopējs

0.5

430.00

7.

Apkopējs

1

430.00

5%
7.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.oktobra lēmumam
(sēdes protokols Nr.10, 5.§)
27.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 21.§)

Bērnu – jauniešu centra „Mice” darbinieku
amatu vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.
1.

Amata
vietu skaits
1

Amats
Direktors

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī
950.00

2.

Izglītības speciālists

1

600.00

3.

Apkopējs

1

430.00

4.

Interešu izglītības skolotājs

0.716

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

5.

Pulciņa vadītājs

1,17

480.00

8.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.oktobra lēmumam
(sēdes protokols Nr.10, 5.§)
35.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 21.§)
Ērģemes pamatskolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme
EUR mēnesī/ stundas
tarifa likme (EUR/h)
Zemākā mēnešalga pēc MK
Pedagogu darba samaksas
noteikumiem Nr.445
Zemākā mēnešalga +
piemaksa par kvalitātes pakāpi
pēc MK Pedagogu darba
samaksas noteikumiem Nr.445

1.

Pirmsskolas izglītības
metodiķis

0,25

2.

Pirmsskolas izglītības
skolotājs

3.36

3.

Apkopējs

2

430.00

4.

Asistents personām ar
invaliditāti

1

Minimālā stundas likme

5.

Datortīklu administrators

0.5

450.00

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu EUR

6.

Lietvedis

0.9

450.00

7.

Pavāra palīgs

1

430.00

8.

Pavārs

1

485.00

9.

Skolotāja palīgs

3

475.00

10.

Skolotāja palīgs

1

475.00

11.

Sētnieks

1

430.00

12.

Strādnieks

0.5

430.00

30.00

9.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.oktobra lēmumam
(sēdes protokols Nr.10, 5.§)
39.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1,21.§)
Ērģemes pagasta pārvaldes Komunālās saimniecības darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Algas likme par
Amata
pilnu slodzi
Nr.
Amats
vietu
EUR mēnesī/
p.k.
skaits
stundas tarifa likme
(EUR/h)
Komunālās saimniecības
1
650.00
1.
vadītājs
2.

Kapsētas pārvaldnieks

1

430.00

3.

Apkures krāšņu kurinātājs

1

Minimālā stundas
likme

4.

Dažādu darbu strādnieks

2

3.147 EUR/h

5.

Traktora vadītājs

1

3.557 EUR/h

10.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.oktobra lēmumam
(sēdes protokols Nr.10, 5.§)
44.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 21.§)
Kārķu sākumskolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

1.

Direktors

2.

Saimniecības pārzinis

Amata
vietu
skaits

Algas likme
par pilnu slodzi
EUR mēnesī

0.61

Zemākā mēnešalga pēc MK
noteikumiem Nr.445

1

500.00

3.

Sētnieks

1

485.00

4.

Komandants - apkopējs

2

480.00

5.

Lietvedis

0.7

450.00

6.

Pavārs

1

485.00

7.

Pavāra palīgs

1

430.00

8.

Pirmsskolas skolotājs

0.913

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

9.

Sporta zāles dežurants

0.3

430.00

10.

Pirmsskolas izglītības
skolotāja palīgs

1

475.00

11.

Logopēds

0.1

12.

Psihologs

0.25

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

11.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.oktobra lēmumam
(sēdes protokols Nr.10, 5.§)
57.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 21.§)

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

Amats

Amata vietu
skaits

Algas likme par pilnu slodzi
(EUR mēnesī)
Zemākā mēnešalga pēc MK
Pedagogu darba samaksas
noteikumiem Nr.445
Zemākā mēnešalga + piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas noteikumiem Nr.445

1.

Direktors

0.51

2.

Pirmsskolas izglītības skolotājs

0.665

3.

Apkopējs

1,5

430.00

4.

Lietvedis

0.7

450.00

5.

Pamatskolas ēdnīcas pavārs

1

485.00

6.

Pirmsskolas izglītības skolotāja
palīgs

2

475.00

7.

Virtuves strādnieks

1

430.00

8.

Sākumizglītības skolotājs

0.3

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

12.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.oktobra lēmumam
(sēdes protokols Nr.10, 5.§)
59.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 21.§)

Mierkalna tautas nama darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amata
vietu
skaits

Amats

1.

Tautas nama vadītājs

2.

Piemaksa par papildus
pienākumu veikšanu
EUR

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

1

575.00

Apkopējs

0.5

430.00

3.

Kurinātājs

1.0

430.00

4.

Skaņu operators

0.1

3.294 EUR/h

172.5
(amatierteātris Latviānis,
sieviešu vokālais
ansamblis, līnijdeju grupa)

13.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.oktobra lēmumam
(sēdes protokols Nr.10, 5.§)
61.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 21.§)
Ozolu sākumskolas darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

1.

Direktors

2.

Saimnieks

3.

Pirmsskolas skolotājs,
skolotāja palīgs

4.
5.
6.

Amata
vietu
skaits
0.67
1

Algas likme
par pilnu slodzi
EUR mēnesī
Zemākā mēnešalga pēc MK
Pedagogu darba samaksas
noteikumiem Nr.445
470.00

0.695

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

Apkopējs

1

430.00

Pavārs

1

430.00

0.833

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

Sākumizglītības
skolotājs

6.§
Par vienreizēju prēmiju Valkas novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem
(R.Rastaks)
Deputāti Agris Krastiņš, Andris Dainis, Valdis Šaicāns un Sandra Pilskalne lēmuma projekta apspriešanā
un balsošanā par to nepiedalās.
2018.gada 8.augustā Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr. 372 “Par finansējuma sadalījumu
pašvaldībām piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu
pedagogiem”, kurā Valkas novadam ir aprēķināts finansējums EUR 10 498. Šis finansējums jāizmanto kā
vienreizēja izmaksa vispārizglītojošo skolu pedagogiem.
Valkas novada skolu direktoru sanāksmē 2018.gada 8.septembrī tika apspriesti iespējamie finansējuma
sadales kritēriji. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa (turpmāk - IKSJ nodaļa) veica aprēķinu par
septembrī tarificēto pedagogu skaitu un pedagogu darba stāžu. 2018.gada 12.oktobra Izglītības, kultūras
un sporta komitejā tika apstiprināti finansējuma sadales kritēriji un finansējuma sadales kārtība. Katram
pedagogam tiek noteikta pamatsumma EUR 50. Atlikusī summa tiek proporcionāli sadalīta pa punktiem punkts par pedagoga stāžu 3 un vairāk gadi, punkts par darbu vairākās novada skolās. Finansējuma
aprēķinu veic IKSJ nodaļa un sagatavo rīkojuma projektu izmaksai. Grāmatvedības un finanšu nodaļa veic
prēmijas izmaksu pedagogam, aprēķina un nomaksā likumdošanā paredzētos nodokļus.
Valkas novadā 2018.gada septembrī ir tarificēti 84 pedagogi, no tiem ar nelielu stāžu ir 7 pedagogi, 3
pedagogi strādā divās novada skolās. Saskaņā ar aprēķinu izmaksai ir EUR 8 460. Pamatsummas apjoms
ir EUR 4 200, viena punkta vērtība - EUR 53,25.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
12.oktobra lēmumu (protokols Nr.9, 4.§) un vadoties no Ministru kabineta 2018.gada 8.augusta rīkojuma
Nr. 372 “Par finansējuma sadalījumu pašvaldībām piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai pašvaldību
vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe,
A.Sjademe, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Izmaksāt 2018.gada novembrī vienreizēju prēmiju Valkas novada vispārizglītojošo skolu
pedagogiem:
1.1. 7 (septiņām) personām EUR 50,00;
1.2. 74 (septiņdesmit četrām) personām EUR 103,25;
1.3. 3 (trīs) personām EUR 156,50.
2. Iekļaut valsts mērķdotācijas finansējumu EUR 10 498 Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
nodaļas budžetā.
3. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs un
Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā pieņemšanas brīdī.
7.§
Par zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 151” atsavināšanas uzsākšanu
__________________________________________________________________
(G.Smane)
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, ***, Valkas novads 2018.gada 8.oktobra iesniegumu
par zemes gabala Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 151”, kadastra apzīmējums 9488 005 0327
atsavināšanas procedūras uzsākšanu, tika konstatēts:
Zemes gabals „Alieši 151”, kadastra apzīmējums 9488 005 0327, platība 0.0600ha atrodas Valkas
novada Valkas pagasta teritorijā. [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 18.oktobra lēmumu (protokols Nr.9, 1.§) un vadoties no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punkta; 5.panta 4.daļas, 37.panta 4.daļas un 44.panta; likuma „Par
zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.panta 1.daļas, 28.panta 1.daļas; likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punkta; Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, 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 Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 151”, kadastra
apzīmējums 9488 005 0327, platība 0.06ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli
uzmērot dabā, atsavināšanas procedūru, paredzot tā kadastrālajai uzmērīšanai nepieciešamos finanšu
līdzekļus nākamā gada budžetā.
2. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto zemes gabalu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
3. Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma
privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas, organizēt
nekustamā īpašuma novērtēšanu un sagatavot dokumentus zemes vienības nodošanai atsavināšanā
par brīvu cenu.
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.
8.§
Par nekustamā īpašuma Valkas novada Ērģemes pagastā „Vecspilves”
atsavināšanas uzsākšanu
__________________________________________________________________
(G.Smane)
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo “***”, *** pagasts, Valkas novads 2018.gada 14.septembra
iesniegumu par nekustamā īpašuma Valkas novada Ērģemes pagastā „Vecspilves”, kadastra numurs 9452
002 0067 atsavināšanas procedūras uzsākšanu, tika konstatēts: [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 18.oktobra lēmumu (protokols Nr.9, 2.§) un vadoties no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.
3.

4.

Uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma Valkas novada Ērģemes pagastā „Vecspilves”, kadastra
numurs 9452 002 0067, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 002 0067, platība
0.2ha vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot dabā un uz zemes vienības
esošas dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9452 002 0067 001, atsavināšanas procedūru,
paredzot tā kadastrālajai uzmērīšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus nākamā gada budžetā.
Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes
vārda.
Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma
privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas, organizēt
nekustamā īpašuma novērtēšanu un sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma izsolei.
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.
9.§
Par zemes starpgabala Kārķu pagastā “Lidijas” atsavināšanas noteikumu apstiprināšanu
__________________________________________________________________
(G.Smane)

Saskaņā ar Valkas novada domes 2018.gada 29.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.4,19.§) tika nolemts
uzsākt pašvaldībai piederošā zemes starpgabala Kārķu pagastā “Lidijas”, kadastra apzīmējums 9466 009
0126, platība 0.38 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, atsavināšanas
procedūru, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu cenu pieguļošo
zemesgabalu īpašniekiem, kā arī sagatavot nepieciešamos dokumentus un veikt zemes starpgabala
“Lidijas”, kadastra apzīmējums 9466 009 0126, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Valkas
novada domes vārda. Pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot
Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt
nekustamā īpašuma novērtēšanu.
Ar Vidzemes Rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2018.gada 13.septembra lēmumu īpašuma tiesības
uz zemes strapgabalu Kārķu pagastā “Lidijas”, ar kadastra apzīmējumu 9466 009 0126, platība 0.4100 ir
nostiprinātas Valkas novada domei, zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0058 1640.
Ņemot vērā zemes gabala platību un konfigurāciju, tas nav izmantojams patstāvīgi funkcionējoša
lauksaimniecības zemes teritorijas veidošanai, ja vien tas netiek pievienots kādam no blakus esošajiem
zemes īpašumiem.
Zemes gabals Kārķu pagastā “Lidijas”, kadastra apzīmējums 9466 009 0126 nav apbūvēts, tam ir
noteikts “zemes starpgabala” statuss.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta „a” apakšpunktā
norādītajai definīcijai zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība pilsētā

ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību
vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai.
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.), zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9466 009 0126 atrodas lauksaimniecības zemes
teritorijā.
Uz doto brīdi minēto zemes gabalu nomā zemnieku saimniecība “***” (īpašnieks ***), saskaņā ar
2015.gada 11.maijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.14-17/15/51.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 3.punkts nosaka, ka valsts vai
pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemes starpgabalu,
kas pieguļ viņa zemei. Dotajā gadījumā starpgabala atsavināšanas ierosinājumu ir iesniegusi persona,
kuras īpašums pieguļ Valkas novada pašvaldībai piekrītošajam starpgabalam “Lidijas”.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta 8.daļas 1.punktu, zemes
starpgabalu, kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), drīkst atsavināt tam
zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei pieguļ attiecīgais zemes starpgabals.
Attiecīgi, zemes gabals “Lidijas” pieguļ sekojošiem zemes gabaliem:
1) zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9466 009 0012, “***”– īpašnieks ***;
2) zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9466 009 0033, “***” – īpašnieks ***;
3) zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9466 009 0133, “Autoceļš P22” – īpašnieks Satiksmes
Ministrija, kas nepretendē uz pieguļošā zemes gabala atsavināšanu, ko apliecina 06.04.2017.
zemes izvērtējumu tabula, kas noteiktajā termiņā bija publicēta Valsts zemes dienesta mājas lapā
(http://www.vzd.gov.lv /lv/par-mums/darbibas-jomas/zemes-reforma/izvertesana).
Tātad, gan ***, gan *** atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas punktā
minētajam statusam.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 1.daļu publiskas personas
mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta 4.daļā minētā persona.
Taču, tā paša likuma 4.panta 3.daļā ir norādīts, ja pēc sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji,
rīkojama izsole starp šīm personām.
Nosacītās cenas definīcija ir dota Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktā,
kas nosaka, ka nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā
paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2.daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās
personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; 3.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas
sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie
kam, tā paša panta 6.daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai
vairākus sertificētus vērtētājus, 7.daļa nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka
novērtēšanas komisija. Tā kā uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi komisija nav apstiprināta, Mantas
novērtēšanas komisijas funkcijas veic dome.
Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu, ir jāņem vērā:
1. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās
daļas 2.punkts, kas cita starpā noteic, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu
lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami
augstāku cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka valsts un pašvaldību mantu aizliegts
atsavināt par acīmredzami pazeminātu cenu;
2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, kas nosaka, ka
līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt
zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes
kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī;
3. 2011.gada 1.februāra ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu
mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas budžetā,
nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Lai noteiktu zemes gabala nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
1. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Vindeks” 2018.gada 27.septembrī sagatavoto
nekustamā īpašuma “Lidijas”, visvairāk iespējamo tirgus vērtību: EUR 1000.00 (viens tūkstotis
euro 00 centu);
2. nekustamā īpašuma bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2018.gada 1.janvāri
ir EUR 179.00 (viens simts septiņdesmit deviņi euro 00 centi).
3. saskaņā ar ziņām no valsts nekustamā īpašuma kadastra reģistra info: EUR 127.00 (viens simts
divdesmit septiņi euro);
4. ar zemes gabala atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda EUR 597.46 (pieci
simti deviņdesmit septiņi euro 46 centi) un sastāv no sekojošām izmaksām:



maksa par zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu saskaņā ar Sertificēta ģeodēzisko darbu
veicēja Aidas Indusas 2018.gada 21.jūnija Rēķinu Nr.G-06-2/18 – EUR 430.00;
 zemes gabala reģistrācija zemesgrāmatā (kancelejas nodeva): EUR 35.57 (trīsdesmit pieci
euro 57 centi);
 sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Vindeks” pakalpojums nekustamā īpašuma
tirgus vērtības noteikšanā, saskaņā ar 2018.gada 27.septembrī sagatavoto Faktūrrēķinu
Nr.S2018/199 ir EUR 131.89 (viens simts trīsdesmit viens euro 89 centi).
Izvērtējot augstāk minēto informāciju, atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena tiek noteikta EUR
1597.00 (viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit septiņi euro 00 centi).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 18.oktobra lēmumu (protokols Nr.9, 3.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām”
14.panta un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas, 8.panta 3., 6. un
7.daļas, 10.panta 1.daļas, 14.panta 2., 3. un 4.daļas; 44.panta 1.daļas, 47.panta, saskaņā ar Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta”, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atsavināt neapbūvētu zemesgabalu (zemes starpgabalu) Kārķu pagastā “Lidijas”, ar kadastra numuru
9466 009 0126, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 9466 009 0126 un kopējo platību
4100 m2 (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu), pārdodot to par brīvu cenu viena pretendenta
pieteikšanās gadījumā, bet vairāku pircēju pieteikšanās gadījumā organizējot tā pārdošanu izsolē.
2. Noteikt atsavināmam nekustamam īpašumam Kārķu pagastā “Lidijas”, ar kadastra numuru 9466 009
0126, nosacīto cenu (sākotnējā cena) – EUR 1597.00 (viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit septiņi
euro 00 centi).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Kārķu pagastā “Lidijas”, ar kadastra numuru 9466 009 0126,
atsavināšanas noteikumus (pielikumā).
4. Uzdot Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt
nekustamā īpašumu Kārķu pagastā “Lidijas”, atsavināšanu Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma valsts
un pašvaldību manta” noteiktajā kārtībā.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
10.§
Par pašvaldības īpašuma - zemes vienības Kārķu pagastā “Osiņas”,
atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
__________________________________________________________________
(G.Smane)
Saskaņā ar Valkas novada domes 2018.gada 22.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 2.§) tika
nolemts atbalstīt SIA “TELE TOWER” iesniegumu un gatavot nepieciešamos dokumentus zemes gabala
Kārķu pagastā “Krūzes”, kadastra apzīmējums 9466 005 0207, daļas 0.6ha apmērā, atsavināšanai, sadalot
zemes vienību “Krūzes”, nodalot no tā 0.6ha un piešķirot atdalītajai daļai jaunu nosaukumu “Osiņas”, kā arī
sagatavot nepieciešamos dokumentus un veikt zemes gabala īpašuma tiesību nostiprināšanu
zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda. Pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas
novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
Ar Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2018.gada 13.septembra lēmumu īpašuma tiesības
uz zemes gabalu Kārķu pagastā “Osiņas”, ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0305, platība 0.6200 ir
nostiprinātas Valkas novada domei, zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0058 1639.
Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm
to funkciju nodrošināšanai. Iepriekš minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju
nodrošināšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļu, pašvaldības mantas
atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošanas izsolē.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2.daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās
personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; 3.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas
sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie
kam, 8. panta 6.daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus
sertificētus vērtētājus, 7.daļa nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka novērtēšanas
komisija.
Tā kā uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi komisija nav apstiprināta, Mantas novērtēšanas komisijas
funkcijas veic dome.
Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu, ir jāņem vērā:

1) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās
daļas 2.punkts cita starpā noteic, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi,
tas ir, manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku
cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka valsts un pašvaldību mantu aizliegts atsavināt par
acīmredzami pazeminātu cenu;
2) Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punkts, kas nosaka, ka
līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt
zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes
kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī;
3) 3. 2011.gada 1.februāra ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu
mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas budžetā,
nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Lai noteiktu atsavināmā objekta nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
1. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Vindeks” 2018.gada 27.septembrī sagatavotā
nekustamā īpašuma Kārķu pagastā “Osiņas”, visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir: EUR 1500.00
(viens tūkstotis pieci simti euro 00 centu);
2. saskaņā ar datiem no Valsts zemes dienesta, objekta kadastrālā vērtība uz 2018.gada 26.jūniju
ir EUR 41.00;
3. nekustamā īpašuma bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2017.gada
1.janvāri ir EUR 215.73 (divi simti piecpadsmit euro 73 centi).
Ar nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda EUR 607.46 (seši
simti septiņi euro 46 centi) un sastāv no sekojošām izmaksām:
1. SIA „Vindeks”, pakalpojums Objekta tirgus vērtības noteikšanā, saskaņā ar 2018.gada
27.septembra Faktūrrēķinu ir EUR 131.89 (viens simts trīsdesmit viens euro 89 centi);
2. maksa par zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu saskaņā ar Sertificēta ģeodēzisko darbu
veicēja Aidas Indusas 2018.gada 14.maija Līgumu Nr. VND/4-22/18/173 par zemes gabalu
kadastrālo uzmērīšanu – EUR 440.00;
3. zemes gabala reģistrācija zemesgrāmatā (kancelejas nodeva) - EUR 35.57 (trīsdesmit pieci
euro 57 centi).
Izvērtējot minēto informāciju un ņemot vērā deputātu ieteikumus, atsavināmā zemes gabala nosacītā
cena tiek noteikta EUR 2107.00 (divi tūkstoši viens simts septiņi euro).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 18.oktobra lēmumu (protokols Nr.9, 4.§) un vadoties no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas; 10.panta, 13.panta,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas
2.punkta un 7.panta pirmās daļas, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš ), PRET
- nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Uzsākt nekustamā īpašuma - zemes vienības Valkas novada Kārķu pagastā “Osiņas”, kadastra
apzīmējums 9466 005 0305, atsavināšanas procedūru.
Atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Valkas
novada Kārķu pagastā “Osiņas” kadastra numurs 9466 005 0307, kas sastāv no neapbūvētas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0305, platība 0.6200ha.
Noteikt izsolē atsavināmam Valkas novada domes nekustamam īpašumam “Osiņas”:
3.1. nosacīto cenu (sākotnējā cena) EUR 2107.00 (divi tūkstoši viens simts septiņi euro);
3.2. nodrošinājuma apmēru EUR 210.00 ( divi simti desmit euro);
3.3. atsavināšanas izsoles soli EUR 200.00 (divi simti euro);
3.4. reģistrācijas maksu EUR 30.00 ( trīsdesmit euro).
Apstiprināt šī lēmuma 2.punktā minētā Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar šī lēmuma
pielikumu.
Noteikt izsoles laiku un vietu – 2018. gada 13.decembrī plkst. 11:00, Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva
apspriežu telpā.
Publicēt sludinājumu par atsavināšanas noteikumu apstiprināšanu un izsoli laikrakstos „Latvijas
Vēstnesis”, un „Valkas Novada Vēstis”, kā arī mājas lapā www.valka.lv .
Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
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.
11.§
Par nekustamā īpašuma Valkā, „Celtnieks 143” atsavināšanas uzsākšanu

__________________________________________________________________
(G.SMANE)
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo: *** iela ***, ***, Valkas novads, 2018.gada 16.oktobra
iesniegumu par nekustamā īpašuma Valkā, „Celtnieks 143”, kadastra numurs 9401 008 0630
atsavināšanas procedūras uzsākšanu, tika konstatēts: [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 18.oktobra lēmumu (protokols Nr.9, 5.§) un vadoties no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns,
S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.
3.

4.

Uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma Valkas novada Valkā, „Celtnieks 143”, kadastra numurs 9401
008 0630, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0630, platība 0.06ha vairāk
vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot dabā atsavināšanas procedūru, paredzot
zemes vienības kadastrālajai uzmērīšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus nākamā gada budžetā.
Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes
vārda.
Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma
privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas, organizēt
nekustamā īpašuma novērtēšanu un sagatavot dokumentus nekustamā īpašuma izsolei.
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.

12.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
___________________________
(V.Rogainis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2018.gada 11.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.10 ) ,vadoties no Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta, likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta,14., 15.pantiem, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, D.Bašķe, 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 *** , deklarētā dzīvesvieta *** ielā ***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 1 - istabas dzīvokli Kūru ielā 9-18, Valkā, kopējā platība 27,4 m 2, dzīvojamā platība 19,0
m2, 3.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 ***, deklarētā dzīvesvieta “***” *** pagastā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā,
3-istabu dzīvokli “Kalēji -2”, Ērģemes pagastā, kopējā platība 65,3 m 2, dzīvojamā platība 45,6 m 2,
1.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –nelabiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Ērģemes pagasta
pārvaldi.
3. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** ielā ***, ***, ***reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 1-istabas dzīvokli Rīgas ielā 6B-5, Valkā, kopējā platība 28,5 m 2, dzīvojamā platība 18,1
m2, 2.stāvs, 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).

13.§
Par būves Semināra ielā 9, Valkā (šķūņa) nojaukšanu
(G.Smane)
Nekustamais īpašums Valkā, Semināra ielā 9, kadastra numurs 9401 001 0607 002, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0607 un uz tā esošām ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 9401 001 0607 001 un 9401 001 0607 002, ir Valkas novada pašvaldības īpašums, saskaņā
ar ierakstu Valkas pilsētas Zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0003 0353.
Saskaņā ar Civillikuma 1084.pantā ietverto principu, katram būves īpašniekam, lai aizsargātu
sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne
garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem.
Būve (šķūnis) Valkā, Semināra ielā 9, ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0607 002, ir tehniski
nolietojusies un bīstama. Būves turpmākā ekspluatācija neatbilst Būvniecības likuma 9.panta
nosacījumiem, tā atjaunošana un remontēšana vairs nav lietderīga.
Minētā šķūņa (kad. apz. 9401 001 0607 002) atlikusī bilances vērtība saskaņā ar grāmatvedības datiem
uz 01.10.2018. ir EUR 0.
Pirms pieņemt lēmumu par ēkas nojaukšanu, ir konstatēts, ka: ēka neatrodas Valsts aizsargājamo
kultūras pieminekļu sarakstā, Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa un/vai Valsts nozīmes
arheoloģijas pieminekļa teritorijā.
Būves ekspluatācija ir uzsākta 1960.gadā.
Saskaņā ar Valkas novada domes saistošo noteikumu 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. 329.punktu ir noteikts, ka ēku un būvju nojaukšana veicama atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
nojauktās ēkas vieta ir jānotīra, pilnībā jāaizvāc jebkādi būvgruži un jānolīdzina. Ja nojauktās ēkas vietā
sešu mēnešu laikā netiek uzsākta jauna būvniecība, teritorija jārekultivē un jāapzaļumo.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Valkas novada domes saistošo noteikumu 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. 329.punktu, Būvniecības likuma 9.panta, Civillikuma 1084.panta
noteikumiem”, kā arī vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta, kas nosaka pašvaldības kompetenci
jautājumu izlemšanā, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne,
E.Smane, K.Sula, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.

Atzīt, ka būve Valkā, Semināra iela 9, kadastra apzīmējums 9401 001 0607 002 (šķūnis), ir tehniski
nolietojusies, bīstama un vidi degradējoša, un atļaut to nojaukt.
Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram organizēt lēmuma 1.punktā minētās būves nojaukšanu
normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā.
Līdzekļus būves nojaukšanai paredzēt no Valkas novada domes Saimnieciskās daļas budžeta.
Pēc ēkas nojaukšanas un Akta par būves neesamību saņemšanas, izslēgt ēku Valkā, Semināra ielā 9
ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0607 002 no Valkas novada domes centralizētās grāmatvedības
bilances.
14.§
Par sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts policiju par videonovērošanas sistēmu lietošanu
(A.Golubovs)

Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 12.punktā minēto pašvaldības
autonomo funkciju attiecībā uz sabiedriskās kārtības nodrošināšanu un žūpības un netiklības apkarošanu
domei ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzēts noslēgt sadarbības līgumu ar Valsts policiju, lai kopīgi,
izmantojot tehniskās un organizatoriskās iespējas, piedalītos sabiedriskās kārtības nodrošināšanā,
likumpārkāpumu novēršanā un iedzīvotāju drošības garantēšanā. Sadarbības ietvaros Valsts policija bez
atlīdzības izmantos pašvaldības īpašumā esošās videonovērošanas un numuru atpazīšanas sistēmas
publisku vietu videonovērošanas veikšanai Valkas pilsētā.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu,
15.panta 1.daļas 12.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane,
K.Sula, V.Zariņš ), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar Valsts policiju par videonovērošanas sistēmu lietošanu ar mērķi nodrošināt
sabiedrisko kārtību, likumpārkāpumu novēršanu un iedzīvotāju drošību.

2. Par lēmuma izpildi atbildīgs Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

15.§
Par Raita Priedes atbrīvošanu no Valkas novada Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītāja amata
_________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Valkas novada dome 2018.gada 27.septembrī pieņēma lēmumu “Par Valkas novada pagastu pārvalžu
reorganizāciju“ (protokols Nr.9, 18.§), ar kuru tika nolemts likvidēt Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja un
Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītāja amata vietas, izveidojot vienu – Vijciema un Zvārtavas pagastu
pārvalžu vadītāja amata vietu.
Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs Raitis Priede un Valkas novada dome izpilddirektora Aināra
Zābera personā 2018.gada 8.oktobrī noslēdza vienošanos par 2009.gada 14.jūlijā noslēgtā darba līguma
Nr.7 laušanu ar 2018.gada 4.novembri, pamatojoties uz LR Darba likuma 101.panta 1.daļas 9.punktu (tiek
samazināts darbinieku skaits) un LR Darba likuma 114.pantu (Darbinieka un Darba devēja savstarpēja
vienošanās par darba tiesisko attiecību izbeigšanu).
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punktu,
atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš ), PRET
- nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbrīvot Raiti Priedi no Valkas novada Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītāja amata ar 2018.gada
4.novembri.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
16.§
Par Jāņa Lapsas atbrīvošanu no Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes vadītāja amata
________________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Valkas novada dome 2018.gada 27.septembrī pieņēma lēmumu “Par Valkas novada pagastu pārvalžu
reorganizāciju“ (protokols Nr.9, 18.§), ar kuru reorganizācijas ietvaros tiek veikta pagastu pārvalžu
administrācijas darba optimizācija un izdarītas izmaiņas pagastu pārvalžu struktūrās.
Ar domes lēmumu tiek reorganizēta Valkas pagasta pārvaldes vadība, nosakot pārvaldes vadītāja
amata vietu skaitu – 0,5 amata likmes ar mēnešalgu EUR 607,50 (par 0,5 likmēm).
Valkas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Lapsa LR Darba likumā noteiktajā kārtībā ir iepazīstināts ar
minētajām izmaiņām un viņam tiek piedāvāts slēgt vienošanos par grozījumiem darba līgumā. J.Lapsa ir
brīdināts, ka gadījumā, ja viņš atsakās slēgt vienošanos par grozījumiem darba līgumā, ar 2018.gada
5.novembri ar viņu tiek pārtrauktas darba attiecības.
J.Lapsa 2018.gada 3.oktobrī ir rakstiski atteicies no piedāvātajiem darba līguma grozījumiem.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punktu,
atklāti balsojot deputātiem PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš ), PRET - nav,
ATTURAS – 1 deputāts (A.Sjademe),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbrīvot Jāni Lapsu no Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes vadītāja amata ar 2018.gada
5.novembri.
2. Izmaksāt Jānim Lapsam atlaišanas pabalstu divu mēnešu vidējās izpeļņas apmērā.
3. Noteikt, ka par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

17.§
Par lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, ar kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā,
apstiprināšanu
_________________________________________________________________________
( I. Siliņš )
Valkas novada dome 2017.gada 31.augustā pieņēma lēmumu (protokols Nr.12, 22.§) par
lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā,
dzīvojamās apbūves teritorijas izveidošanai.
Saskaņā ar Valkas novada domes 2018.gada 30. augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 38.§) “Par
lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, ar kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā, pilnveidotās
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”, tika organizēta lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas
publiskā apspriešana, kas notika no 2018.gada 14.septembra līdz 2018.gada 5.oktobrim.
No fiziskām un juridiskām personām nekādi priekšlikumi vai iebildumi netika saņemti.
No visām institūcijām, kas sniedza nosacījumus lokālplānojuma izstrādei, tika saņemti atzinumi, ka
tās neiebilst lokālplānojuma redakcijai. Līdz ar to lokālplānojums zemes vienībai “Mārstaļi”, ar kadastra
apzīmējumu 94010050022, Valkā, ir apstiprināms.
Saskaņā ar LR MK 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 88.1., 91. punktiem, pašvaldības dome pieņem lēmumu apstiprināt
izstrādāto lokālplānojumu un ar saistošajiem noteikumiem apstiprina lokālplānojuma teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumus un grafisko daļu – funkcionālo zonējumu, teritorijas ar īpašiem
noteikumiem un aizsargjoslas, kas noteiktas pašvaldības kompetencē esošajām apgrūtinātajām teritorijām
un objektiem.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no 2014.gada 14.oktobra Ministru Kabineta noteikumu
Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.1., 91. punktiem, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav, Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt lokālplānojumu zemes vienībai “Mārstaļi”, ar kadastra apzīmējumu 94010050022,
Valkā, saskaņā ar pielikumu:
1.1 Paskaidrojuma raksts;
1.2 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;
1.3 Grafiskā daļa.
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17 ”Lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, ar kadastra
apzīmējumu 94010050022, Valkā, grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
3. Lēmumu un paziņojumu par Valkas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu publicēt Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.valka.lv, oficiālajā
izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, “Valkas Novada Vēstis”.
4. Saistošie noteikumi Nr.17 ”Lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, ar kadastra apzīmējumu
94010050022, Valkā, grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” stājas spēkā
nākamajā dienā pēc attiecīga paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”,
bet tie nav īstenojami tikmēr, kamēr nav pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas likuma
27.panta trešajā daļā minētās darbības.
5. Par lēmuma izpildi atbildīga Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.
6. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
18.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 30.augusta lēmumā “Par projekta
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkas
pilsētā” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu” (protokols Nr.8, 41.§)
_________________________________________________________________________
(V.ZARIŅŠ)
Valkas novada dome 2018.gada 30.augustā pieņēma lēmumu “Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkas pilsētā” īstenošanu un
līdzfinansējuma nodrošināšanu” (protokols Nr.8, 41.§), ar kuru nolēma atbalstīt Valkas novada domes
dalību projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām
Valkas pilsētā”, un projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 30% apmērā
no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām jeb 91 947,90 EUR (deviņdesmit viens tūkstotis deviņi simti
četrdesmit septiņi euro un 90 centi) apmērā no Valkas novada domes budžeta.
Projekta sagatavošanas laikā ir precizēts ielu saraksts, kurās tiks nomainīts apgaismojums, izslēdzot
no saraksta Lielo Jauno ielu.
Valkas novada dome ir saņēmusi SIA “Vides investīciju fonds” 2018.gada 2.oktobra vēstuli Nr.7.10./37 “Par projekta iesnieguma “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma

tehnoloģijām Valkas pilsētā” (identifikācijas Nr. EKII-3/2) precizēšanu”, kur cita starpā norādīts, ka
2018.gada 30.augusta Valkas novada domes sēdes lēmumā nav ietverts apliecinājums, ka projekta
iesniedzējs nodrošinās līdzfinansējumu projekta kopējo neattiecināmo izmaksu segšanai , ir norādīts tikai
projekta līdzfinansējuma 30% nodrošinājums.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmā daļas
2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš
), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt šādus grozījumus Valkas novada domes 2018.gada 30.augusta lēmumā “Par projekta
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkas pilsētā”
īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu” (protokols Nr.8, 41.§):
1.1. Lēmuma preambulā svītrot vārdus “Lielā Jaunā” un “Peldu” un papildināt ar vārdiem “Pedeles”,
“Ausekļa 2 pagalms” un “Tālavas 9 pagalms”;
1.2. Lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā:
“2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu projekta kopējo
attiecināmo izmaksu EUR 306 493,00 segšanai no Valkas novada domes budžeta. 70% no projekta
attiecināmajām izmaksām (EUR 214 545,10) ir Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums
un 30% no projekta attiecināmām izmaksām (EUR 91 947,90) ir Valkas novada domes
līdzfinansējums.”
2. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļa.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
19.§
Par stipendijas piešķiršanu ***
____________________________________
(R.RASTAKS)
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2016.gada 24.novembrī apstiprinātajiem Noteikumiem Nr.7.
“Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņiem”, 27.jūnijā tika izsludināts konkurss uz Valkas novada stipendijām
2018./2019.mācību gadā. Saskaņā ar Valkas novada domes lēmumu (Nr.6, 31.05.2018.) tika noteiktas
atbalstāmās studiju programmas - mūzikas pedagogs ar specializāciju vokālais pedagogs vai akordeona
spēle, vai sitaminstrumentu spēle, vai pūšaminstrumentu spēle, vai klavierspēle, vai stīgu instrumentu
spēle; angļu valodas skolotājs; mūzikas skolotājs; informātikas skolotājs; fizikas skolotājs; psihologs; igauņu
valodas speciālists; futbola treneris; sporta skolotājs ar specializāciju vieglatlētikā. [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Stipendiju piešķiršanas komisijas 2018.gada 24.oktobra
sēdes lēmumu (protokols Nr.1) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada stipendiju ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, ***, Valkas novadā, LV4701.
2. Slēgt līgumu ar *** par stipendijas piešķiršanu atbilstoši Valkas novada domes 2016.gada 24.novembrī
apstiprinātajiem Noteikumiem Nr.7. “Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība
studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem”.
3. Uzdot Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot līguma projektu.
4. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
5. Stipendiju izmaksāt par laika periodu no 2018.gada 1.oktobra.
6. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un
78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā
- Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.

20.§
Par stipendijas piešķiršanu ***
____________________________________
(R.RASTAKS)
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2016.gada 24.novembrī apstiprinātajiem Noteikumiem Nr.7.
“Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņiem”, 27.jūnijā tika izsludināts konkurss uz Valkas novada stipendijām

2018./2019.mācību gadā. Saskaņā ar Valkas novada domes lēmumu (Nr.6, 31.05.2018.) tika noteiktas
atbalstāmās studiju programmas - mūzikas pedagogs ar specializāciju vokālais pedagogs vai akordeona
spēle, vai sitaminstrumentu spēle, vai pūšaminstrumentu spēle, vai klavierspēle, vai stīgu instrumentu
spēle; angļu valodas skolotājs; mūzikas skolotājs; informātikas skolotājs; fizikas skolotājs; psihologs; igauņu
valodas speciālists; futbola treneris; sporta skolotājs ar specializāciju vieglatlētikā.
[..] Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Stipendiju piešķiršanas komisijas 2018.gada 24.oktobra
sēdes lēmumu (protokols Nr.1) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav, Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada stipendiju ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***,***, Valkas novadā,
LV-4701.
2. Slēgt līgumu ar *** par stipendijas piešķiršanu atbilstoši Valkas novada domes 2016.gada
24.novembrī apstiprinātajiem Noteikumiem Nr.7. “Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas
kārtība studējošajiem novada jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem”.
3. Uzdot Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot līguma projektu.
4. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
5. Stipendiju izmaksāt par laika periodu no 2018.gada 1.oktobra.
6. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.,
77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā
rajona tiesā - Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
Sēdes slēgtā daļa
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

