Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu,
kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
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Valkā
2018.gada 28.jūnijā

Nr.7

Sēde sasaukta 2018.gada 28.jūnijā plkst.10:00.
Sēdi atklāj 2018.gada 28.jūnijā 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,
Maruta STABULNIECE, Jānis ANŽE, Andis SULA, Dace BAŠĶE, Aivars SJADEME, Valdis ŠAICĀNS,
Evija SMANE, Kristaps SULA
Nepiedalās deputāti:
Andris DAINIS – slimības dēļ
Sandra PILSKALNE – aizņemta pamatdarbā
Viesturs ZARIŅŠ - atvaļinājumā
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
Aleksandrs Golubovs – Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja vietniece budžeta plānošanas
jautājumos
Antra Ķīkule – iekšējās kontroles galvenais speciālists
Valdis Rogainis – Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs
Vilnis Vilguts – vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators
Rolanda Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece
Ingara Siliņš – Teritorijas plānotājs
Ainārs Zābers – izpilddirektors
Zane Brūvere – sabiedrisko attiecību speciāliste
Raitis Priede – Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs
Feliks Bošs – Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja p.i.
Lilita Kreicberga – Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktore
Aivars Ikšelis – Izglītības un kultūras daļas vadītājs
Dainis Čapiņš – TIB vadītājs
Ivo Meļķis – SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis
Uzaicināti:
Elīna Alkšbirze – SIA LVBet administratīvais menedžeris
Staņislavs Ruškevičs – SIA ET Invest pārstāvis
Jurijs Kosiks – SIA ET Invest pārstāvis
Novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lūdz nobalsot par 2018.gada 28.jūnija domes sēdes darba
kārtību ar ierosinātajiem jautājumiem (pielikumā).
Atklāti balsojot: PAR - 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT 2018.gada 28.jūnija novada domes sēdes DARBA KĀRTĪBU:

1. Par atteikumu izsniegt atļauju spēļu zāles un derību punkta atvēršanai Semināra ielā 16a, Valkā,
Valkas novadā.
2. Par atļaujas izsniegšanu spēļu zāles un derību punkta atvēršanai Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas
novadā.
3. Valkas novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšana.
4. Par siltumtrašu nomu no SIA “Valkas Namsaimnieks”.
5. Par dalību 3.Starptautiskā tūrisma festivālā “Kizkalesi” (Turcija).
6. Par finansiālu atbalstu dalībai 3.Starptautiskā tūrisma festivālā “Kizkalesi” (Turcija).
7. SIA “Valkas Elektrons” iesniegums par telpu Valkā, Rīgas ielā 24 nomas platības samazināšanu.
8. Par siltumtrases posma no Raiņa ielas katlu mājas līdz Stendera ielas 5 katlu mājai iegādi.
9. Par saistošo noteikumu Nr.12 “Grozījumi 2010.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.41
“Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšnu.
10.Par finansiālu atbalstu dalībai starptautiskajā vokālistu konkursā “Baltic Voice 2018”.
11.Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040”
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94880010023, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai
Valkas pagastā.
12.Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa Nr.7, Stendera ielā 3,
Valkā nosacītās cenas apstiprināšanu.
13.Par Vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Valkā, Raiņa iela 25.
14.Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
15.Par Ligitas Šaicānes atbrīvošanu no Valkas novada bāriņtiesas locekļa amata.
16.Par finanšu līdzekļu pārskaitīšanu Valgas pagasta pašvaldībai.
17.Par neizmantotā ikgadējā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma daļas piešķiršanu Valkas novada domes
priekšsēdētājam.
18.Par aizņēmuma ņemšanu Valkas novada Ērģemes un Sēļu katlu māju rekonstrukcijai.
19.Par aizņēmuma ņemšanu Valkas novada domes autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta
līdzekļa iegādei.
20.Par cirsmu Valkas novadā, Valkas pilsētā “Pilsētas meži”(kadastra numuri:94010060274,
94010070137, 94010070135, 94010075106), izsoles rezultātu apstiprināšanu.
21.Par finansiālu atbalstu dalībai ANO simulācijas konferencē.
22.Par papildus līdzekļu piešķiršanu Zinību dienas organizēšanai.
23.Par finansiālu atbalstu dalībai Eiropas U18 čempionātā.

1.
2.
3.

1.§
Par atteikumu izsniegt atļauju spēļu zāles un derību punkta atvēršanai
Semināra ielā 16a, Valkā, Valkas novadā
(V.A.Krauklis)

Dome izskata SIA LVBet, reģ.Nr.50203083121, juridiskā adrese: Elizabetes iela 33-7, Rīga, LV-1010,
2018.gada 5.jūnija licences pieteikumu vietējās pašvaldības atļaujai atvērt azartspēļu organizēšanas
vietu, proti, spēļu zāļu un derību punktu adresē – Semināra ielā 16a, Valkā. Saskaņā ar pieteikumu spēļu
zālē izvietos vismaz 20 spēļu automātus, būs pieejami sporta derību termināli un TV monitori.
Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 42.panta 1.daļu, lai saņemtu atļauju atvērt kazino, spēļu zāli,
bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles
konkrētajās telpās, azartspēļu organizētājs iesniedz pašvaldībai iesniegumu, kuram pievieno:
1) azartspēļu organizēšanas licences apliecinātu kopiju;
2) dokumentus (to kopijas), kas apliecina īpašuma tiesības uz telpām, kurās plānots atvērt kazino,
spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu, un telpu īpašnieka rakstveida
apliecinājumu par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju
pieņemšanas vietu šajās telpās vai dokumentus (to kopijas), kas pierāda iesniedzēja tiesības lietot telpas
vai apliecina iespēju iegūt tiesības lietot telpas, kurās paredzēts atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli,
totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu, kopā ar telpu īpašuma tiesības apliecinošiem
dokumentiem (to kopijām). Ja persona, kura parakstījusi dokumentu, kas apliecina iespēju iegūt tiesības
lietot telpas, nav telpu īpašnieks, papildus iesniedzams telpu īpašnieka rakstveida apliecinājums par
piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās
telpās.
SIA LVBet ir Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas 2018. gada 6.aprīlī
izsniegta licence Nr.A-69 azartspēļu organizēšanai, azartspēļu veidi: Spēļu automātu spēles, kāršu un
kauliņu spēles, bingo, rulete, totalizators, derības un veiksmes spēle pa tālruni.
Nekustamais īpašums Valkā, Semināra ielā 16a pieder fiziskai personai. 2018.gada 5.jūnijā starp
nekustamā īpašuma īpašnieku un SIA LVBet noslēgts nodomu protokols par nomas līguma noslēgšanu
Nr.ND026 par apbūves tiesību līgumu par zemes pieņemšanu nomas lietošanā, kas atrodas pēc adreses
Semināra iela 16a, Valka, LV-4701, būves kadastra apzīmējums: 94010010432. Kopējā lietojamā un
apmaksājamā platība ir 996 m². Pieteikumam pievienota zemes īpašnieka 2018.gada 5.jūnija piekrišana
Nr.AG026 azartspēļu darbību veikšanai minētajā nekustamajā īpašumā.

Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 42.panta 4.daļu pašvaldība atļauju atvērt kazino, spēļu zāli,
bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles
konkrētajās telpās izsniedz uz nenoteiktu laiku.
Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 42.panta 5.daļu lēmumu par atļauju atvērt kazino, spēļu zāli,
bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles
konkrētajās telpās pašvaldība pieņem vai atsaka atļaujas izsniegšanu 45 dienu laikā no iesnieguma
saņemšanas dienas.
Nekustamais īpašums Semināra ielā 16a, Valkā neatrodas vietās, kurās atbilstoši Azartspēļu un izložu
likuma 41.panta 2.daļai nav atļauts organizēt azartspēles:
1) valsts iestādēs;
2) baznīcās un kulta celtnēs;
3) ārstniecības un izglītības iestāžu ēkās;
4) aptiekās, pasta struktūrvienībās vai kredītiestādēs;
5) publisko pasākumu rīkošanas vietās šo pasākumu norises laikā, izņemot totalizatoru un derības;
6) teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss;
7) veikalos, kultūras iestādēs, dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās, ostās, izņemot spēļu zāles,
totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietas, kas izveidotas ar būvkonstrukcijām norobežotās telpās
ar atsevišķu ieeju tikai no ārpuses;
8) bāros un kafejnīcās, izņemot totalizatoru un derības;
9) dienesta viesnīcās;
10) ēkās, kurās ir dzīvokļi un ieeja uz tiem no ēkas ārpuses ir kopēja ar ieeju uz azartspēļu
organizēšanas vietu.
Ja azartspēles paredzēts rīkot vietā, uz kuru nav attiecināmi azartspēļu un izložu likuma 41.panta
2.daļā noteiktie ierobežojumi, par atļauju organizēt azartspēles katrā konkrētajā gadījumā lemj
pašvaldības dome, izvērtējot to, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.
Līdz ar to domei ir jāvērtē, vai atļauja organizēt azartspēles Semināra ielā 16a, Valkā radītu būtisku
valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.
4.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Joker Ltd.”, reģ. Nr.40003266078, juridiskā adrese Katrīnas 12,
Rīga, LV-1045 organizē azartspēles Semināra ielā 8, Valkā, Valkas novadā (atļauja izsniegta ar Valkas
novada domes 2009.gada 30.marta sēdes lēmumu “Par atļaujas izsniegšanu spēļu zāles atvēršanai
Semināra ielā 8, Valkā” (protokols Nr.4, §.1). Iedzīvotāji regulāri raksta sūdzības par troksni un
nekārtībām, ko rada azartspēļu vietas apmeklētāji, regulāri iedzīvotāji izsaka bažas par savu drošību
saistībā ar apmeklētājiem, kas uzturas ārpus spēļu zāles apreibinošu vielu iespaidā. Vēl vienas
azartspēļu vietas atvēršana uz Semināra ielas (Semināra iela 16a) radīs situāciju, ka ielas posmā starp
Semināra ielu 8 un Semināra ielu 16a regulāri pārvietosies azartspēļu apmeklētāji, apmeklējot abas
azartspēļu vietas. Tas nozīmē, ka tiks būtiski traucēti privātmāju īpašnieki, kuru īpašumi atrodas posmā
no Semināra ielas 8 līdz Semināra ielai 16a.
5.Semināra ielai 16a piegulošā teritorija ir Semināra iela 16, Semināra iela 14 un Semināra iela 18 kas
ir privātās dzīvojamās mājas un atrodas tikai dažus desmitus metru no plānotās azartspēļu atrašanās
vietas, tādēļ tiks būtiski traucēts minēto māju iedzīvotāju miers.
6.Netālu no plānotās azartspēļu atrašanās vietas atrodas virkne ar izglītību un jaunatni saistītas
iestādes: Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas skola (Semināra iela 25), Valkas novada Bērnu un jauniešu
centrs “Mice” (Semināra iela 27), Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skola (Semināra iela 27a),
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs (Semināra iela 21), līdz ar to daudziem bērniem un
jauniešiem uz ielas var nākties ikdienā saskarties ar azartspēļu apmeklētājiem, kuri bieži atrodas
apreibinošu vielu iespaidā vai arī aizkaitinātā garastāvoklī. Jāņem vērā arī tas, ka Multifunkcionālo
jaunatnes iniciatīvu centru pamatā apmeklē jaunieši, kuri pēc centra darba laika beigām varētu izvēlēties
meklēt izklaidi tuvākajās publiskajās izklaides vietās, kuras Valkā vakaros ir tikai azartspēļu vietas.
7.Ņemot vērā iepriekš minēto, Valkas novada dome uzskata, ka azartspēļu vietas atvēršana Semināra
ielā 16a, Valkā rada būtisku valsts un Valkas pilsētas iedzīvotāju interešu aizskārumu.
8.Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 18.jūnija lēmumu (sēdes
protokols Nr.7, 4.§) un vadoties no secinājuma, ka azartspēļu vietas atvēršana Semināra ielā 16a, Valkā
rada būtisku valsts un Valkas pilsētas iedzīvotāju interešu aizskārumu un pamatojoties uz Azartspēļu un
izložu likuma 42.panta 3.daļu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, E.Smane,
K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atteikt izsniegt atļauju SIA LVBet, reģ.Nr.50203083121, juridiskā adrese: Elizabetes iela 33-7, Rīga,
LV-1010, atvērt spēļu zāles un derību punktu Semināra ielā 16a, Valkā, Valkas novadā.
2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.

9.

2.§
Par atļaujas izsniegšanu spēļu zāles un derību punkta atvēršanai

10.
11.

Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā

(V.A.Krauklis)
Valkas novada dome 2018.gada 31.maijā ir saņēmusi SIA LVBet, reģ.Nr.50203083121, juridiskā
adrese: Elizabetes iela 33-7, Rīga, LV-1010, licences pieteikumu vietējās pašvaldības atļaujai atvērt
azartspēļu organizēšanas vietu, proti, spēļu zāļu un derību punktu adresē – Rūjienas ielā 31, Valkā.
Saskaņā ar pieteikumu spēļu zālē izvietos vismaz 20 spēļu automātus, būs pieejami sporta derību
termināli un TV monitori.
Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 42.panta 1.daļu, lai saņemtu atļauju atvērt kazino, spēļu zāli,
bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles
konkrētajās telpās, azartspēļu organizētājs iesniedz pašvaldībai iesniegumu, kuram pievieno:
1) azartspēļu organizēšanas licences apliecinātu kopiju;
2) dokumentus (to kopijas), kas apliecina īpašuma tiesības uz telpām, kurās plānots atvērt kazino,
spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu, un telpu īpašnieka rakstveida
apliecinājumu par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju
pieņemšanas vietu šajās telpās vai dokumentus (to kopijas), kas pierāda iesniedzēja tiesības lietot telpas
vai apliecina iespēju iegūt tiesības lietot telpas, kurās paredzēts atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli,
totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu, kopā ar telpu īpašuma tiesības apliecinošiem
dokumentiem (to kopijām). Ja persona, kura parakstījusi dokumentu, kas apliecina iespēju iegūt tiesības
lietot telpas, nav telpu īpašnieks, papildus iesniedzams telpu īpašnieka rakstveida apliecinājums par
piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās
telpās.
SIA LVBet ir Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas 2018. gada 6.aprīlī
izsniegta licence Nr.A-69 azartspēļu organizēšanai, azartspēļu veidi: Spēļu automātu spēles, kāršu un
kauliņu spēles, bingo, rulete, totalizators, derības un veiksmes spēle pa tālruni.
Nekustamais īpašums Valkā, Rūjienas ielā 31 pieder Valkas novada domei. 2018.gada 10.maijā starp
nekustamā īpašuma nomnieku SIA “ET Invest” un SIA LVBet noslēgts nodomu protokols par nomas
līguma noslēgšanu Nr.ND003 par apbūves tiesību līgumu par telpu pieņemšanu nomas lietošanā, kas
atrodas pēc adreses Rūjienas iela 31, Valka, LV-4701, ēkas kadastra apzīmējums: 94010080377. Kopējā
lietojamā un apmaksājamā platība ir 160 m². Pieteikumam pievienota nomnieka SIA “ET Invest”
2018.gada 10.maija piekrišana Nr. AG003 spēļu zāles izveidošanai minētajā nekustamajā īpašumā.
Ņemot vērā to, ka likums nosaka, ka jābūt ir īpašnieka piekrišanai spēļu zāles izvietošanai
konkrētajās telpās, tad Valkas novada domei, lemjot par atļauju spēļu zāles un derību punkta atvēršanai
minētajās telpās, ir jālemj arī par atļauju izvietot tai piederošajās telpās spēļu zāli un derību punktu.
Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 42.panta 4.daļu pašvaldība atļauju atvērt kazino, spēļu zāli,
bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles
konkrētajās telpās izsniedz uz nenoteiktu laiku.
Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 42.panta 5.daļu lēmumu par atļauju atvērt kazino, spēļu zāli,
bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles
konkrētajās telpās pašvaldība pieņem vai atsaka atļaujas izsniegšanu 45 dienu laikā no iesnieguma
saņemšanas dienas.
Nekustamais īpašums Rūjienas ielā 31, Valkā neatrodas vietās, kurās atbilstoši Azartspēļu un izložu
likuma 41.panta 2.daļai nav atļauts organizēt azartspēles:
1) valsts iestādēs;
2) baznīcās un kulta celtnēs;
3) ārstniecības un izglītības iestāžu ēkās;
4) aptiekās, pasta struktūrvienībās vai kredītiestādēs;
5) publisko pasākumu rīkošanas vietās šo pasākumu norises laikā, izņemot totalizatoru un derības;
6) teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss;
7) veikalos, kultūras iestādēs, dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās, ostās, izņemot spēļu zāles,
totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietas, kas izveidotas ar būvkonstrukcijām norobežotās telpās
ar atsevišķu ieeju tikai no ārpuses;
8) bāros un kafejnīcās, izņemot totalizatoru un derības;
9) dienesta viesnīcās;
10) ēkās, kurās ir dzīvokļi un ieeja uz tiem no ēkas ārpuses ir kopēja ar ieeju uz azartspēļu
organizēšanas vietu.
Ņemot vērā to, ka nekustamais īpašums Rūjienas ielā 31, Valkā pamatā tiek izmantots tirdzniecības
organizēšanai un to, ka minētais nekustamais īpašums atrodas pietiekami tālu no Valkas novada
izglītības iestādēm un arī pietiekami tālu no blīvi apdzīvotas teritorijas, azartspēļu vietas atvēršana pati
par sevi neveicinās Valkas novada iedzīvotāju iesaistīšanos azartspēlēs. Arī apstāklis, ka minēto adresi
pamatā apmeklē iedzīvotāji ar transportlīdzekļiem, novērš to, ka šī vieta varētu piesaistīt azartspēlēm
jauniešus.
12.Ņemot vērā iepriekš minēto, Valkas novada dome uzskata, ka azartspēļu vietas atvēršana
Rūjienas ielā 31, Valkā ir pieļaujama.
13.Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 18.jūnija lēmumu
(sēdes protokols Nr.7, 5.§) un vadoties no Azartspēļu un izložu likuma 42.panta 2.,3.,5.daļas, likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta 1. daļas 11.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe,

V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,

14.Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Atļaut SIA LVBet, reģ.Nr.50203083121, juridiskā adrese: Elizabetes iela 33-7, Rīga, LV-1010, atvērt
spēļu zāles un derību punktu Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā, ēkas kadastra apzīmējums
94010080377.
2. Valkas novada domei kā nekustamā īpašuma īpašniekam piekrist spēļu zāles un derību punkta
atvēršanai Rūjienas ielā 31, Valkā, Valkas novadā, ēkas kadastra apzīmējums 94010080377.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.

15.
16.

3.§
Valkas novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšana
(Z.Brūvere)

Valkas novada domes priekšsēdētāja sekretariāts ir izstrādājis Valkas novada pašvaldības 2017.gada
publisko pārskatu.
17.Ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 18.jūnija lēmumu (protokols Nr.7, 1.§) un vadoties no
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, 72.panta un 2010.gada
5.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apstiprināt Valkas novada pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu (pielikumā).
Publicēt Valkas novada pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu internetā - mājaslapā www.valka.lv.
Nosūtīt 2017.gada publisko pārskatu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes priekšsēdētāja sekretariāta vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

18.
19.

4.§
Par siltumtrašu atzaru nomu no SIA „Valkas Namsaimnieks”
(V.A.Krauklis)

SIA „Valkas Namsaimnieks” īpašumā ir siltumtrašu atzari, pa kuriem notiek siltumenerģijas piegāde
objektiem, kuru īpašnieks ir Valkas novada dome, un par kuru novadītā siltuma gala patērētājs ir Valkas
novada dome.
Tā kā siltumenerģijas tarifus Valkas pilsētā nosaka Valkas novada dome un SIA „Valkas
Namsaimnieks” veic tikai siltumenerģijas pārvades un iekasēšanas funkcijas, tad būtu lietderīgi iznomāt
no SIA „Valkas Namsaimnieks” tos siltumtrašu atzarus, pa kuriem tiek pievadīta siltumenerģija Valkas
novada domes ēkām.
Jau kopš 2014.gada 30.janvāra Valkas novada dome nomā no SIA „Valkas Namsaimnieks”
siltumtrases atzarus sākot no maģistrālajām siltumtrasēm uz Rūjienas ielas Nr.3 ēku kompleksu, uz
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju Ausekļa ielā 5 un uz Pirmsskolas izglītības iestādi „Pasaciņa”. Minētos
siltumtrašu atzarus Valkas novada dome izmanto sev piederošo būvju nodrošināšanai ar siltumenerģiju.
Līdz šim spēkā esošā nomas līguma termiņš beidzās 2017.gada 31.decembrī, bet faktiski Valkas novada
dome turpina izmantot minētos siltumtrašu atzarus, tādēļ ir ierosinājums noslēgt atkārtoti nomas līgumu
ar termiņu līdz 2018.gada 31.decembrim.
Valkas novada pašvaldības 2018.gada budžetā ir ieplānoti līdzekļi EUR 35 000,- apmērā siltumtrašu
nomai.
20.Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 18.jūnija lēmumu
(sēdes protokols Nr.7, 3.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 1.punkta un
21.panta 1.daļas 23.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, E.Smane,
K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
21.Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar SIA „Valkas Namsaimnieks” nomas līgumu par siltumtrases atzaru sākot no maģistrālajām
siltumtrasēm uz Rūjienas ielas Nr.3 ēku kompleksu, uz Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju Ausekļa ielā 5

2.
3.
4.
5.
6.

un uz Pirmsskolas izglītības iestādi „Pasaciņa” nomu par 2018.gadu. Siltumtrašu atzarus izmantot
Valkas novada domei piederošo būvju nodrošināšanai ar siltumenerģiju.
Noteikt, ka nomas maksa par līguma 1.punktā minēto objektu nomu ir EUR 35 000,- (trīsdesmit pieci
tūkstoši euro) bez PVN par visu līguma darbības periodu.
Uzdot priekšsēdētāja vietniekam juridiskajos un sociālā darba jautājumos sagatavot nomas līguma
projektu un iesniegt priekšsēdētājam parakstīšanai.
Atļaut SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim parakstīt SIA „Valkas Namsaimnieks” vārdā šī
lēmuma 1.punktā minēto līgumu.
Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes priekšsēdētājs un SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes
loceklis.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

5.§
Par dalību 3.Starptautiskā tūrisma festivālā “Kizkalesi” (Turcija)
____________________________________________________________________
(U.Ozoliņa)
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to
nepiedalās.
Dome 2018.gada 14.jūnijā saņēmusi Mersinas pašvaldības mēra Burhanettin Kocamz (Turcija)
ielūguma vēstuli uz 3.starptautisko tūrisma festivālu š.g. 8.-9.septembrī Mersinas pilsētā. Mersinas mērija
ielūdz Valkas novada domes priekšsēdētāju un Vidējās paaudzes deju kolektīvu “Spriņģi”, apmaksājot
viesnīcu, ēdināšanu, transfēru no Adanas lidostas līdz Mersinai un atpakaļ. Komandējuma mērķis apspriest abu pašvaldību tālāko attīstību, kopīgo sadarbību un sadarbības līguma slēgšana.
22.Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 18.jūnija lēmumu
(sēdes protokols Nr.7, 7.§), Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada 18.jūnija sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 6.§) un
vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta un
2010.gada 12.oktobra MK Noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistīti
izdevumi”, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Komandēt Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli uz Mersinu (Turcijā), lai varētu
piedalīties 3.starptautiskajā tūrisma festivālā Mersinā (Turcija), no 2018.gada 7.septembra līdz
10.septembrim (ieskaitot).
2. Apmaksāt dienas naudu 30% apmērā par lēmuma 1.punktā minētajām 4 komandējuma dienām.
3. Novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim par darbu atpūtas dienās 2018.gada
8.un 9.septembrī piešķirt atpūtas dienas 2018.gada 12.un 13.septembrī.
4. Novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim pēc komandējuma iesniegt
komandējuma atskaiti Grāmatvedības un finanšu nodaļā.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
6.§
Par finansiālu atbalstu dalībai 3.Starptautiskā tūrisma festivālā “Kizkalesi” (Turcija)
____________________________________________________________________
(U.Ozoliņa)
Dome 2018.gada 14.jūnijā saņēmusi Mersinas pašvaldības mēra Burhanettin Kocamz (Turcija)
ielūguma vēstuli uz 3.starptautisko tūrisma festivālu š.g. 8.-9.septembrī Mersinas pilsētā. Mersinas mērija
ielūdz Valkas novada domes priekšsēdētāju un Vidējās paaudzes deju kolektīvu “Spriņģi”, apmaksājot
viesnīcu, ēdināšanu, transfēru no Adanas lidostas līdz Mersinai un atpakaļ. Valkas novadu
3.starptautiskajā tūrisma festivālā varētu pārstāvēt Valkas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Spriņģi” (16 cilvēki). Vienas personas lidojuma biļete Rīga – Adana - Rīga ir EUR 326,90 (uz
14.06.2018.). Kopējās izmaksas ir EUR 5728,00. Lūgums ir iespēju robežās atbalstīt dalību festivālā.
23.Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 18.jūnija lēmumu
(sēdes protokols Nr.7, 8.§), Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada 18.jūnija sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 7.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Valkas novada Vidējās paaudzes deju kolektīva “Spriņģi” dalību 16 cilvēku sastāvā
3.starptautiskajā tūrisma festivālā Mersinā (Turcija), no 2018.gada 8.septembra līdz 9.septembrim,
piešķirot finansējumu - daļēji apmaksājot lidmašīnas biļetes 30% apmērā no kopējās summas, bet
nepārsniedzot EUR 1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti euro).
2. Apmaksāt lidmašīnas biļetes 16 deju kolektīva “Spriņģi” dalībniekiem, noslēdzot vienošanos par biļešu
cenas starpības atmaksu.
3. Par lēmumu izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
7.§
SIA “Valkas Elektrons” iesniegums par telpu Valkā, Rīgas ielā 24
nomas platības samazināšanu
____________________________________________________________________
(I.Meļķis)
24.Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Valkas Elektrons”, reģ. Nr.44103004331, juridiskā
adrese Rīgas iela 24, Valka, 2018.gada 29.maija iesniegumu par atteikšanos no nomātām
neapdzīvojamām telpām Nr.1.,2, 3, 4 (kopējā platība 65,00 m2) Valkā, Rīgas ielā 24 pirmajā stāvā ar
2018.gada 1.jūliju, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2018.gada 18.jūnja lēmumu (protokols Nr.3,
1.§), vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pārņemt no SIA “Valkas Elektrons” neapdzīvojamās telpas Nr.1.,2, 3, 4 (kopējā platība 65,00 m2)
Valkā, Rīgas ielā 24, pirmajā stāvā.
2. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks”:
2.1. pārņemt no SIA “Valkas Namsaimnieks” neapdzīvojamās telpas Nr.1., 2, 3, 4 (kopējā platība
65,00 m2) Valkā, Rīgas ielā 24, pirmajā stāvā. Par telpu pārņemšanu sastādīt pieņemšanas –
nodošanas aktu;
2.2. sagatavot grozījumus telpu nomas līgumā ar SIA “Valkas Elektrons” un iesniegt novada domes
priekšsēdētājam parakstīšanai.
3. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis.
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 siltumtrases posma no Raiņa ielas katlu mājas līdz
Stendera ielas 5 katlu mājai iegādi
____________________________________________________________________
(A.Zābers, V.A.Krauklis)
Valkas novada dome 2018.gada 30.maijā ir saņēmusi no SIA “Enefit Power & Heat Valka”, reģ. Nr.
44103024234, juridiskā adrese Rūjienas iela 5, Valka, iesniegumu (Nr. E-18/40114) ar piedāvājumu –
izvērtēt iespēju Valkas novada domei iegūt savā īpašumā siltumtrases posmu no Raiņa ielas katlu mājas
līdz Stendera ielas 5 katlu mājai 905,50 metru garumā.
Siltumtrases posma iegāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu pašvaldības funkciju īstenošanu –
siltumenerģijas piegādi iedzīvotājiem pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
1.punktu.
Šobrīd Valkas pilsētā siltumtrases pieder trīs juridiskām personām: Valkas novada domei, SIA “Valkas
Namsaimnieks” un SIA “Enefit Power & Heat Valka”. Siltumtrašu nonākšana Valkas novada domes
īpašumā radīs papildus drošību pilsētai gadījumā, ja kādreiz mainītos siltumenerģijas piegādātājs, kā arī
atvieglos siltuma tarifu aprēķināšanu.
25.Pamatojies uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2018.gada 18.jūnija
lēmumu (protokols Nr.3, 4.§), vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 1.punkta un 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe,
V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piekrist SIA “Enefit Power&Heat Valka” piedāvājumam un iegādāties īpašumā siltumtrases posmu
no Raiņa ielas katlu mājas līdz Stendera ielas 5 katlu mājai par EUR 200,00 (divi simti euro).
2. Par lēmuma izpildi atbild priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālo lietu jautājumos.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža
var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201.
9.§
Par saistošo noteikumu Nr.12 “Grozījumi 2010.gada 30.decembra
saistošajos noteikumos Nr.41 “Valkas novada teritorijas un
tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”” apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(A.Golubovs)

Valkas novada domes izpilddirektors ir izvirzījis priekšlikumu palielināt administratīvā soda apmēru par
2010.gada 30.decembra saistošo noteikumu Nr.41 “Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo
īpašumu uzturēšanas noteikumi” (turpmāk tekstā - Noteikumi) pārkāpšanu, jo līdzšinējais soda apmērs
42.69 EUR ir nepietiekošs, lai Noteikumu pārkāpējs apzinātos lietošanā, valdījumā vai apsaimniekošanā
esošā nekustamā īpašuma pienācīgu uzturēšanu. Priekšlikums ir palielināt naudas sodu Noteikumu
pārkāpējiem.
26.Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2018.gada 18.jūnja
lēmumu (protokols Nr.3, 8.§), vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta
pirmās daļas 5. un 6.punka, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, E.Smane,
K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 “Grozījumi 2010.gada 30.decembra saistošajos noteikumos
Nr.41 “Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”.
2. Saistošos noteikumus Nr.12 “Grozījumi 2010.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Valkas
novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi” triju darba dienu laikā
pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Pēc atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus Nr.12 “Grozījumi 2010.gada 30.decembra
saistošajos noteikumos Nr.41 “Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu
uzturēšanas noteikumi” publicēt pašvaldības interneta tīmekļa vietnē un pašvaldības bezmaksas
laikrakstā “Valkas Novada Vēstis”.
4. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

2018.gada 28.jūnijā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā

Nr.12

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018.gada 28.jūnija sēdes lēmumu
(protokols Nr.7, 9.§)
Grozījumi 2010.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Valkas novada teritorijas un tajā
esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu

Izdarīt Valkas novada domes 2010.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Valkas novada
teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi” šādus grozījumus:
1. Izteikt 3.8.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.8.1. fiziskām personām izsaka brīdinājumu un par atkārtotu pārkāpumu uzliek naudas sodu no
EUR 50.00 līdz EUR 200.00;”
2. Izteikt 3.8.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.8.2. juridiskām personām izsaka brīdinājumu un par atkārtotu pārkāpumu uzliek naudas sodu
no EUR 100.00 līdz EUR 500.00.”.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 12
“Grozījumi 2010.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Valkas novada teritorijas un tajā
esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi””
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

G r o z ī j u m i Va l k a s n o v a d a d o m e s 2 0 1 0 . g a d a
30.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Valkas
novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu
uzturēšanas noteikumi” groza noteikumu 3.8.1. un
3.8.2.apakšpunktus, nosakot par pirmo reizi izdarītu
pārkāpumu izsaka brīdinājumu, bet par atkārtotu
pārkāpumu uzliek naudas sodu, kas ir diferencēts
fiziskām un juridiskām personām.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Līdzšinējais soda apmērs, kas ir noteikts saistošo
noteikumu 3.8.1. un 3.8.2.apakšpunktā ir nepietiekošs,
lai pārkāpējs apzinātos lietošanā, valdījumā vai
apsaimniekošanā esošā nekustamā īpašuma pienācīgu
uzturēšanu. Bieži vien nekustamo īpašumu īpašnieki
labāk izvēlas maksāt sodu, nekā ievērot noteikumus, jo
noteikumu prasību izpilde izmaksā dārgāk kā soda
nomaksa. Līdz šim noteikumi neparedzēja brīdināšanu,
bet gan uzreiz naudas sodu, kas Valkas novada domes
ieskatā nav pareizi. Naudas sods paredzēts pietiekoši
plašā amplitūdā, lai katram konkrētam gadījumam
varētu piemērot atbilstošāko, piemēram, pēc
nesakoptās teritorijas platības lieluma u.tml.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi būtiski neietekmēs pašvaldības
budžetu, jo naudas soda palielināšanās varētu
disciplinēt nekustamā īpašuma īpašniekus, tādēļ
naudas sodi skaita ziņā varētu būt mazāk.

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

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

Saistošie noteikumi administratīvās procedūras
neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas
konsultācijas ar privātpersonām.

10.§
Par finansiālu atbalstu dalībai 6.starptautiskajā vokālistu konkursā “Baltic Voice 2018”
____________________________________________________________________
(A.Ikšelis)
Valkas novada dome 2018.gada 4.jūnijā ir saņēmusi Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas *** iesniegumu
par finansiālu atbalstu *** dalībai 6.starptautiskajā vokālistu konkursā “Baltic Voice 2018” Lietuvas pilsētā
Juodkrantē.
[..]
27.Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
18.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 4.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
4.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apmaksāt Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolniecei *** dalības maksu EUR 30,00 (trīsdesmit euro)
apmērā dalībai 6.starptautiskajā vokālistu konkursā “Baltic Voice 2018” Lietuvas pilsētā Juodkrantē.
2. Lēmuma minētos līdzekļus apmaksāt no kultūrai paredzētā budžeta.
3. Par lēmumu izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

28.
29.
30.
31.

11.§
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu daļai no nekustamā īpašuma
“Valsts mežs 94880040040” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94880010023,
rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkas pagastā

(I.Siliņš, A.Sjademe, V.A.Krauklis, V.Šaicāns)
2018.gada 13.jūnijā saņemts AS “Latvijas valsts meži” iesniegums ar lūgumu uzsākt lokālplānojuma
izstrādes procedūru daļai no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94880010023, jo tajā tiek plānota
derīgo izrakteņu ieguve 5,81 ha platībā.
Saskaņā ar Valkas novada domes 2016.gada 29.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.21 “Valkas
novada teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”, zemes gabals ir izmantojams kā meža teritorija. Meža teritorija ir funkcionālā zona, kur
galvenais teritorijas izmantošanas veids ir mežsaimnieciska izmantošana, meži īpaši aizsargājamās
dabas teritorijās, publiskā ārtelpa. Meža teritorijās kā papildizmantošanas veids ir norādīta arī derīgo
izrakteņu ieguve, bet, ja ieguves karjera platība pārsniedz 2 ha, tad ir jāizstrādā lokālplānojums, paredzot
funkcionālā zonējuma maiņu.
Tā kā smilts, grants ieguve ir plānota 5,81 ha platībā, tad ir jāmaina funkcionālai zonējums no Meža
teritorijas uz Rūpnieciskās apbūves teritoriju, saskaņā ar Valkas novada teritorijas plānojuma Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumu 866.12. punktu.
Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta otro daļu, ar lokālplānojumu var detalizēt
un grozīt teritorijas plānojumu.
Saskaņā ar MK 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 75.punktu, pašvaldības dome pieņem lēmumu par lokālplānojuma izstrādes
uzsākšanu, apstiprina darba uzdevumu un izstrādes vadītāju.
32.Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Attīstības lietu komitejas 2018.gada 18.jūnija lēmumu
(protokols Nr.4, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75., 76.,
132.punktiem, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET – 1
deputāts (A.Sjademe), ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 94880010023, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkas
pagastā, Valkas novadā.
2. Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu saskaņā ar 1.pielikumu.
3. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Valkas novada domes teritorijas plānotāju Ingaru
Siliņu.
4. Noslēgt ar lokālplānojuma ierosinātāju līgumu par lokālplānojuma izstrādi (2.pielikums).
5. Paziņojumu par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu publicēt Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā (TAPIS), pašvaldības tīmekļa vietnē www.valka.lv, informatīvajā izdevumā “Valkas
Novada Vēstis”.
6. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.
7. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

1.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 28.jūnija sēdes lēmumam
(protokols Nr.7, 11.§)

Darba uzdevums lokālpānojuma izstrādei

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94880010023 daļai 5,81 ha platībā, Valkas pagastā, Valkas
novadā
1. Lokālplānojuma teritorija: Valkas pagasts. Kopējā teritorija 5,81 ha (kad.apz.94880010023).
2. Lokālplānojuma izstrādes mērķis
Mainīt Valkas novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu no Meža teritorijas uz
Rūpnieciskās apbūves teritoriju.
3. Lokālplānojuma izstrādes pamatojums
13.06.2018. saņemts AS “Latvijas valsts meži” iesniegums ar lūgumu uzsākt lokālplānojuma
izstrādes procedūru, jo tiek plānota derīgo izrakteņu ieguve 5,81 ha platībā zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 94880010023.
Lokālplānojuma teritorijā plānots noteikt Rūpnieciskās apbūves teritoriju, saskaņā ar Valkas
novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu . 866.12. punktu.
Ar lokālplānojumu tiks detalizēti teritorijas izmantošanas veidi, to aprobežojumi, kā arī sniegti
transporta infrastruktūras komplekss risinājums.

4. Lokālplānojums izstrādājams saskaņā ar sekojošiem Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem un plānošanas dokumentiem
4.1.
Teritorijas attīstības plānošanas likums;
4.2.
14.10.2014. MK noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem”;
4.3.
30.04.2013. MK noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi”;
4.4.
23.03.2004. MK noteikumi Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais
novērtējums”;
4.5.
08.07.2014 MK noteikumi Nr.392 “Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas
noteikumi”;
4.6.
Aizsargjoslu likums;
4.7.
Citi ar teritorijas plānošanu saistītie normatīvie akti;
4.8.
Valkas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģija 2013-2037.gadam;
4.9.
Valkas novada domes 2016.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.21 “Valkas novada
teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”.
5. Lokālplānojuma izstrādes uzdevumi
5.1.
Veikt spēkā esošā Valkas novada teritorijas plānojuma analīzi lokālplānojuma teritorijai;
5.2.
Pamatot teritorijas plānojuma detalizācijas nepieciešamību un risinājumus;
5.3.
Precizēt teritorijas plānojumā noteiktā funkcionālā zonējuma robežas atbilstoši
projektēšanā izmantojama mēroga noteiktībai un ievērojot zonējumu nosakošu objektu
uzmērījumu (M1:500 vai 1:1000), paredzot funkcionālā zonējuma kartes izdruku M
1:2000;
5.4.
Funkcionālo zonu attēlojumam piemērot 30.04.2013. MK noteikumos Nr.240 “Vispārīgie
teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” noteiktos funkcionālo zonu
apzīmējumus;
5.5.
Atbilstoši mēroga noteiktībai precizēt apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem noteiktas
aizsargjoslas;
5.6.
Nepieciešamības gadījumā apbūves noteikumos precizēt funkcionālo zonu galvenos
izmantošanas veidus un atļautās papildizmantošanas veidus;
5.7.
Lokālplānojuma sastāvā iekļaut perspektīvās transporta plūsmas analīzi un shēmu
piekļūšanai lokālplānojuma teritorijai, kā arī norādīt teritorijas galvenās iebrauktuves;
5.8.
Ja lokālplānojuma risinājumi skar ārpus lokālplānojuma teritorijas esošas zemes vienības,
kuras nav publiskās ielas, ceļš vai pašvaldības īpašums, lokālplānojuma redakcijai
pievienot rakstisku saskaņojumu ar šo zemes vienību īpašniekiem.
6. Izstrādes prasības
6.1.
Lokālplānojums izstrādājams Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS).
6.2.
Sagatavojams Paskaidrojuma raksts, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi,
Grafiskā daļa, ja nepieciešams – Vides pārskats;
6.3.
Grafisko daļu noformē, ievērojot normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu
noteiktās prasības, norādot koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, kartes nosaukumu,
kartes pamatnes mēroga noteiktību, izdrukas mērogu (ja tas atšķiras no kartes pamatnes
mēroga), lietotos apzīmējumus ar skaidrojumiem, grafiskās daļas izstrādātāju;
6.4.
Grafisko daļu sagatavo vektordatu datņu formātā (dgn.);
6.5.
Lokālplānojuma grafisko daļu pašvaldības tīmekļa vietnē ievieto portatīvā dokumenta
(PDF) formātā.
7. Lokālplānojuma izstrādes izejas materiāli
7.1.
Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013-2037.gadam;
7.2.
Valkas novada teritorijas plānojums;
7.3.
Valkas novada topogrāfiskā karte LKS 92 koordinātu sistēmā;
7.4.
Zemes vienības robežplāns;
7.5.
Zemesgrāmata.
8. Institūcijas no kurām pieprasa informāciju un/vai nosacījumus lokālplānojuma izstrādei un
atzinumus par izstrādāto lokālplānojuma redakciju
8.1.
Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde;
8.2.
Dabas aizsardzības pārvalde;
8.3.
Valsts meža dienesta Ziemeļvidzemes virsmežniecība;
8.4.
Ja nepieciešams, citas institūcijas.
9. Sabiedrības līdzdalības nodrošināšana

9.1.
9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

Informāciju par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un tā darba uzdevumu, ievietot
Valkas novada domes mājaslapā internetā www.valka.lv, publicēt informatīvajā izdevumā
“Valkas Novada Vēstis” un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā;
Lokālplānojuma pirmās redakcijas publisko apspriešanu noteikt četras nedēļas, publicējot
paziņojumu par izstrādātās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), laikrakstā “Ziemeļlatvija”, Valkas
novada domes mājaslapā internetā www.valka.lv. Lokālplānojumu ievietojot TAPIS un
domes mājaslapā, kā arī izvietojot pašvaldības telpās Attīstības un plānošanas nodaļā
Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā;
Publiskās apspriešanas laikā organizēt vismaz vienu publiskās apspriešanas pasākumu
Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā;
Pēc publiskās apspriešanas beigām izstrādes vadītājs organizē sanāksmi, kurā tiek
izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi. Par
sanāksmes laiku paziņojot ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma,
ievietojot informāciju Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un pašvaldības
mājaslapā internetā;
Lokālplānojumu apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Tie stājas spēkā
nākamajā dienā pēc attiecīga paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
Saistošie noteikumi nav īstenojami tikmēr, kamēr Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs nav noteicis dienu, kad var uzsākt attiecīgo saistošo noteikumu
īstenošanu.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Pielikums Darba uzdevumam

Lokālplānojuma teritorijas shēma

!

2.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 28.jūnija sēdes lēmumam
(protokols Nr.7, 11.§)
Līgums Nr. _______
par lokālplānojuma izstrādi un izstrādes finansēšanu
Valkā,

2018.gada__________________

Valkas novada dome, reģ. Nr. 90009114839, kuru, saskaņā ar Valkas novada pašvaldības nolikumu,
pārstāv domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, no vienas puses, un
AS “Latvijas valsts meži”, kuru pārstāv__________________, turpmāk saukts - Lokālplānojuma izstrādes
ierosinātājs, no otras puses, turpmāk tekstā sauktas par “Pusēm” abas kopā vai par “Pusi” katrs atsevišķi,
pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra
noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk –
MK noteikumi Nr.628) un Valkas novada domes 2018.gada 28.jūnija sēdes lēmumu „Par lokālplānojuma
izstrādes uzsākšanu daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 94880010023, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai Valkas
pagastā” (prot.Nr.__, __.punkts) (turpmāk – Lēmums) noslēdz savā starpā šādu līgumu (turpmāk tekstā
– Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.
Puses noslēdz Līgumu par Lokāplānojuma izstrādi daļai no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9488 001 0023, Valkas pagasts, Valkas novads (turpmāk – Lokālplānojums), un
Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs kopā ar Lokālplānojuma izstrādātāju apņemas izstrādāt un
iesniegt Domē Lokālplānojuma projektu saskaņā ar Lēmumu un darba uzdevumu.
2.
Lokālplānojuma izstrādi 100 % (viens simts procentu) apmērā finansē Lokālplānojuma izstrādes
ierosinātājs, kas ar Lokālplānojuma izstrādātāju slēdz atsevišķu vienošanos par Lokālplānojuma
izstrādi. Lokālplānojuma izstrādātāju izvēlas lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs.
3.
Lokālplānojuma izstrādes vadītājs ir Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas
teritorijas plānotājs Ingars Siliņš.
2. Piekļuves tiesības sistēmai: Lokālplānojuma materiālus un nepieciešamos paziņojumus Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) ievieto, kā arī saņem nepieciešamo informāciju no
tās, Valkas novada domes teritorijas plānotājs Ingars Siliņš. Ja nepieciešams, piekļuves tiesības var
nodot arī lokālplānojuma izstrādes ierosinātāja nolīgtam lokālplānojuma izstrādātājam.
3. Lokālplānojuma izstrādes termiņš: No 2018.gada 28.jūnija līdz 2019.gada 28.jūnijam.
4. Pašvaldības izdevumu lokālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība
4.1. Papildus līguma 1.2.apakšpunktā noteiktajam Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs apņemas segt ar
lokālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu saistītos izdevumus, kas norādīti šī līguma
5.punktā.
4.2. Līguma 4.1. punktu izpildei, AS “Latvijas valsts meži”, kā Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs
pilnvaro Lokālplānojuma izstrādes vadītāju Ingaru Siliņu veikt nepieciešamo sludinājumu publicēšanu
laikrakstos ”Ziemeļlatvija” un ”Latvijas Vēstnesis”, rēķinu izrakstot uz Lokālplānojuma izstrādes
ierosinātāja vārdu.
5. Lokālplānojuma izstrādē veicamās darbības:
5.1. Paziņojuma par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nosūtīšana darba uzdevumā minētajām
institūcijām, ievietošana TAPIS, informatīvajā izdevumā “Valkas Novada Vēstis”, Valkas novada
domes mājaslapā internetā www.valka.lv ;
5.2. Nosacījumu un informācijas pieprasīšana un saņemšana no darba uzdevumā minētajām institūcijām;
5.3. Lokālplānojuma redakcijas, Vides pārskata projekta (ja Vides pārraudzības valsts birojs pieņēmis
lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu lokālplānojumam)
sagatavošana;
5.4. Ziņojuma par lokālplānojuma izstrādi, lokālplānojuma redakcijas, Vides pārskata projekta (ja
pieņemts lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu
lokālplānojumam) iesniegšana izskatīšanai Valkas novada domē;
5.5. Lokālplānojuma redakcijas, Vides pārskata (ja pieņemts lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūras piemērošanu lokālplānojumam)
nodošana publiskajai apspriešanai,
atzinumu saņemšanai no institūcijām. Lokālplānojuma redakcijas, Vides pārskata (ja pieņemts
lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu lokālplānojumam)
ievietošana TAPIS, Valkas novada domes mājaslapā internetā www.valka.lv, paziņojumu par publisko
apspriešanu publicēšana laikrakstā “Ziemeļlatvija”;
5.6. Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmes
organizēšana. Paziņojumu par sanāksmi publicēšana TAPIS, Valkas novada domes mājaslapā
internetā www.valka.lv, laikrakstā “Ziemeļlatvija”;
5.7. Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmes
protokola, lokālplānojuma redakcijas iesniegšana izskatīšanai Valkas novada domei, lēmuma
pieņemšanai par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu;

5.8. Paziņojuma par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu publicēšana TAPIS,
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības mājas lapā internetā www.valka.lv
6. Pušu saistības un atbildība
6.1. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības,
kas saistītas ar Līguma izpildi.
6.2. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums:
6.2.1. organizēt Lokālplānojuma izstrādi atbilstoši 2014.gada 14.oktobra MK noteikumu Nr.628
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Lēmuma
1.pielikuma prasībām, sniegt Lokālplānojuma izstrādātājam visu Līguma izpildei
nepieciešamo informāciju;
6.2.2. organizēt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, ja ir saņemts Vides
pārraudzības valsts biroja lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras
piemērošanu;
6.2.3. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs sagatavoto lokālplānojuma projektu, apkopojumu par
saņemtajiem institūciju nosacījumiem un to ņemšanu vērā vai noraidīšanu iesniedz
Lokālplānojuma izstrādes vadītājam 6 (sešu) mēnešu laikā pēc Līguma noslēgšanas;
6.2.4. veikt maksājumus, kas saistīti ar nepieciešamo paziņojumu publicēšanu laikrakstos, rēķinos
noteiktajā apmērā un kārtībā;
6.2.5. veikt maksājumus Lokālplānojuma izstrādātājam atbilstoši savstarpējās vienošanās
noteiktajai kārtībai;
6.2.6. nodrošināt Valkas novada domi ar lokālplānojuma materiāliem, to iesniegšanai Valkas
novada domes komitejās un sēdēs pēc Lokālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma;
6.2.7. sagatavot lokālplānojuma materiālus publiskās apspriešanas uzsākšanai;
6.2.8. nodrošināt Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāja pārstāvja dalību Lokālplānojuma
publiskās apspriešanas sanāksmē.
6.3. Valkas novada dome nodrošina:
6.3.1. Lokālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām;
6.3.2. nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Valkas novada domes komitejās un
sēdēs;
6.3.3. nepieciešamo paziņojumu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā,
vietējā laikrakstā, pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojumu par Lokālplānojuma apstiprināšanu
arī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”;
6.3.4. Lokālplānojuma izstrādei nepieciešamo nosacījumu, informācijas un atzinumu pieprasīšanu no
Darba uzdevumā minētajām institūcijām;
6.3.5. Valkas novada dome nodod Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājam šādus dokumentus vai to
kopijas:
1.
saņemtos nosacījumus, informāciju un atzinumus;
2.
sanāksmes protokolus.
6.4. Lokālplānojuma izstrādātājam ir pienākums:
6.4.1. veikt kvalitatīvu Lokālplānojuma izstrādi, atbilstoši MK noteikumu Nr.628 prasībām;
6.4.2. sadarboties ar Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāju, pieprasot un nododot Līguma izpildei
nepieciešamo informāciju;
6.4.3. nodrošināt Lokālplānojuma izstrādātāja pārstāvja dalību Lokālplānojuma publiskās apspriešanas
sanāksmē un MK noteikumu Nr.628 86.punktā minētajā sanāksmē;
6.4.4. apkopot institūciju nosacījumus un atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas laikā saņemtos
priekšlikumus un sniegt priekšlikumus par to vērā ņemšanu vai noraidīšanu.
6.4.5. Iesniegt sagatavoto lokālplānojuma redakciju un Vides pārskata projektu (ja pieņemts lēmums par
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu lokālplānojumam) Valkas
novada domei. Grafiskā daļa jāiesniedz izdrukas formā, elektroniskā vektordatu datņu formātā
(DGN, SHP) un portatīvā dokumenta (PDF) formātā. Paskaidrojuma raksts, Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi, Vides pārskats iesniedzami izdrukātā veidā un elektroniskā
formātā (Word dokuments);
6.4.6. Veikt nepieciešamos labojumus un papildinājumus lokālplānojuma redakcijā un vides pārskata
projektā, saskaņā ar saņemtajiem atzinumiem un priekšlikumiem, par kuriem atzinumu un
priekšlikumu izskatīšanas sanāksmes protokolā ietverta atzīme par vērā ņemšanu.
6.5. Pēc Lokālplānojuma projekta izskatīšanas Lokālplānojuma izstrādes vadītājs iesniedz to
izskatīšanai Valkas novada domē, pievienojot ziņojumu par tā izstrādi. Valkas novada dome
attiecīgajā sēdē izskata Lokālplānojuma projektu un pieņem lēmumu par lokālplānojuma redakcijas
nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
6.6. Lokālplānojuma izstrādātājs piedalās, pēc publiskās apspriešanas beigām, izstrādes vadītāja
organizētajā sanāksmē, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un
institūciju atzinumi. Lokālplānojuma izstrādātājs sagatavo sanāksmes protokolā ietveramo ziņojumu
par priekšlikuma ņemšanu vērā vai noraidīšanu. Ja priekšlikums tiek noraidīts, norāda pamatojumu,
kā arī atspoguļo izstrādātāja viedokli.

6.7.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs 3 (trīs) mēnešu laikā pēc publiskās apspriešanas sanāksmes
izstrādāto Lokālplānojuma redakciju kopā ar pārskatu par Lokālplānojuma izstrādi iesniedz
Lokālplānojuma izstrādes vadītājam.
6.8. Lokālplānojuma izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai Valkas novada domē MK noteikumu Nr.628
87.punktā noteiktos dokumentus, un Dome, 4 (četru) nedēļu laikā pēc minēto dokumentu
saņemšanas, pieņem vienu no lēmumiem, saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 88.punktu.
6.9. Ja Lokālplānojuma izstrādes vadītājs konstatē nepilnības saņemtajā Lokālplānojuma redakcijā, tā
netiek virzīta izskatīšanai Valkas novada domē, bet atgriezta Lokālplānojuma izstrādātājam trūkumu
novēršanai, rakstveidā informējot par nepieciešamajiem labojumiem.
6.10. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē
nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos
kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas, un 5 (piecu) darbdienu laikā paziņo pārējām
Pusēm par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.
6.11. Pušu pārstāvji darba jautājumu operatīvai risināšanai:
6.11.1. izstrādes vadītājs Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs
Ingars Siliņš, tālrunis 26526090, e-pasts: ingars.silins@valka.lv
6.11.2. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāja kontaktpersona – AS “Latvijas valsts meži” pārstāvis
________________, tālrunis ______________, e-pasts________________;
6.11.3. Lokālplānojuma izstrādātājs – ____________________________.
7. Citi noteikumi
1.
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei.
2.
Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt
Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.
3.
Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm
noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu
sastāvdaļu.
4.
Strīdi starp Pusēm par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Visas
pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.
Līgums sagatavots un parakstīts 4 (četros) eksemplāros uz 3 (trīs) lapām ar vienādu juridisku
spēku, katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
5. Pušu rekvizīti
Valkas novada dome
AS “SEB banka”
Norēķinu konts: LV16UNLA0050014383134

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātāja
AS “Latvijas valsts meži” pārstāvis

domes priekšsēdētājs

______________________
Vents Armands Krauklis

_______________________

12.§
Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas –
dzīvokļa Nr.7, Stendera ielā 3, Valkā nosacītās cenas apstiprināšanu
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļu un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika
konstatēts, ka:
1. Ar Valkas novada domes 2017.gada 30.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.15,14.§) ir uzsākta
dzīvokļa Nr. 7, Stendera iela 3, Valkā, ar kopējo platību 49.3m2 un tam piesaistītajām 493/5566

domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma un dzīvojamai mājai piesaistītā
zemes gabala, atsavināšanas procedūra.
2. [..]
33.Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 7.jūnija lēmumu (protokols Nr.6, 2.§) un vadoties no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas, 37.panta ceturtās
daļas un 44.panta septītās daļas; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu
12.punkta; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta”; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkta un 7.panta pirmā daļas; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, E.Smane,
K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.7, Stendera ielā 3, Valkā, kadastra numurs 9401
900 1586, ar kopējo platību 49.3m2 un tam piesaistītajām 493/5566 domājamām daļām no
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala, nosakot
nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. [..]
13.§
Par Vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā
bez atlīdzības Valkā, Raiņa iela 25
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Ņemot vērā, ka šobrīd vairs nepastāv privatizācijas ierobežojumi, kas bija spēkā daudzdzīvokļu mājas
privatizācijas uzsākšanas brīdī, arī zemes gabals, kas nepieciešams attiecīgās daudzdzīvokļu mājas
uzturēšanai, ir nododams privatizēto dzīvokļu īpašniekiem. [..]
34.Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 7.jūnija lēmumu (protokols Nr.6, 3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma
“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 1.panta 20.punkta, 7.panta 1.daļas, 27.panta,
ievērojot 27.pantu un vadoties no 84.panta, kas nosaka pašvaldības īpašumā esoša zemes gabala
privatizāciju pēc privatizācijas ierobežojumu atcelšanas, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.

Nodot īpašumā bez atlīdzības dzīvojamās mājas Valkā, Raiņa iela 25, privatizēto dzīvokļu un
nedzīvojamo telpu īpašniekiem, mājai funkcionāli piesaistīto zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
9401 001 0934, kopējā platība 552m2, ievērojot sekojošus nosacījumus:
1. dzīvokļu īpašniekiem tiek nodotas īpašumā nekustamā īpašuma daļas proporcionāli privatizēto
dzīvokļu īpašumu domājamām daļām slēdzot vienošanos par zemes gabala nodošanu īpašumā
bez atlīdzības:
1.1.
dzīvoklis Nr.1 – 3080/61467 kopīpašuma domājamās daļas;
1.2.
dzīvoklis Nr.2 – 1460/61467 kopīpašuma domājamās daļas;
1.3.
dzīvoklis Nr.3 – 16250/61647 kopīpašuma domājamās daļas;
1.4.
nedzīvojama telpa 601 – 35307/61467 kopīpašuma domājamās daļas;
1.5.
nedzīvojama telpa 602 – 5370/61467 kopīpašuma domājamās daļas.
1.2. līdz 2018.gada 1.decembrim dzīvokļa īpašnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu par zemes
nodošanu īpašumā bez atlīdzības un dzīvokļa īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus;
1.3. dzīvokļa īpašniekam ir saistoši zemesgrāmatā reģistrētie nekustamā īpašuma (zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0934) apgrūtinājumi;
1.4. dzīvokļa īpašnieks par mājas ekspluatācijai nepieciešamā zemes gabala noteikšanu, zemes
gabala iemērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā norēķinās euro proporcionāli dzīvokļa
kopīpašuma domājamai daļai.
Apstiprināt izdevumu apmēru kopsummā EUR 174.00 (viens simts septiņdesmit četri euro), par
zemes gabala noteikšanu, zemes gabala iemērīšanu un tā reģistrāciju zemesgrāmatā, kuru sedz
dzīvokļa īpašnieki proporcionāli privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai pirms Vienošanās
parakstīšanas, kas proporcionāli katra dzīvokļa domājamai daļai ir :
Dzīvokļi

Izdevumu apmērs
(EUR, bez PVN)

Domājamās daļas

3.

4.

5.

Raiņa iela 25-1

8.72

3080/61467

Raiņa iela 25-2

4.13

1460/61467

Raiņa iela 25-3

46.00

16250/61647

Raiņa iela 25-601

99.95

35307/61467

Raiņa iela 25-602

15.20

5370/614

Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānošanas daļai nosūtīt minēto dzīvokļu
īpašniekiem uzaicinājumu par zemes gabala domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības un
sagatavot Vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības, ievērojot šī lēmuma 1.punkta
noteikumus.
Gadījumā, ja šā lēmuma 3.punktā norādītajā termiņā netiek noslēgtas Vienošanas par zemes
nodošanu īpašumā bez atlīdzības, līdz attiecīgas vienošanās noslēgšanai attiecīgā dzīvokļa
īpašnieks maksā nomas maksu par uzaicinājumā norādītā privatizējamā zemes gabala domājamām
daļām.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
14.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
________________________________
(V.Rogainis)

35.Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas
novada domes Dzīvokļu komisijas 2018. gada 14.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.6 ) ,vadoties no
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta,14., 15.pantiem,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,
M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, *** novads, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 3-istabu dzīvokli Stendera ielā 2-47, Valkā, kopējā platība 56,6 m2, dzīvojamā platība
39,9 m2, 3.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
2. P i e š ķ i r t ***, , deklarēta dzīvesvieta *** pagastā, reģistrēta dzīvokļu apmaiņas palīdzības
reģistrā, 1-istabas dzīvokli Kūru ielā 9-11, Valkā, kopējā platība 26,6 m2, dzīvojamā platība 17,8
m2, 2.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –daļēji labiekārtots, apmaiņā pret pašreiz īrēto
dzīvokli *** pagastā.
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 ***, ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā,
māju “Ķīmiķi” Zvārtavas pagastā, ar diviem dzīvokļiem : “Ķīmiķi-1”, 2-istabas, kopējā platība 49,6
m2, dzīvojamā platība 33,3 m2, 1.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –nelabiekārtots un
“Ķīmiķi-2”, 2-istabas, kopējā platība 49,4 m2, dzīvojamā platība 32,9 m2, 1.stāvs, nelabiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Zvārtavas pagasta
pārvaldi.
4. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, *** reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2istabu dzīvokli Latgales ielā 8-10, Valkā, kopējā platība 34,4 m2, dzīvojamā platība 23,7 m2,
1.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
5. P i e š ķ i r t ***, pēdējā deklarētā dzīvesvieta *** pagasts, reģistrēts dzīvokļu palīdzības I kārtas
reģistrā, 1-istabas dzīvokli Varoņu ielā 28-35, Valkā, kopējā platība 25,5 m2, dzīvojamā platība
18,5 m2, 3.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.

6. A t ļ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim *** ielā ***, ***, uz dzīvoklī deklarētās *** vārda,
pamatojoties uz viņas māsas *** , ar kuru noslēgts dzīvokļa īres līgums, iesniegumu.
7. 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).
15.§
Par Ligitas Šaicānes atbrīvošanu no Valkas novada bāriņtiesas locekļa amata
_____________________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Deputāts V.Šaicāns lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Valkas novada dome 2014.gada 28.augustā pieņēma lēmumu „Par Valkas novada bāriņtiesas
sastāva ievēlēšanu” (protokols Nr.12, 7.§), ar kuru ievēlēja par bāriņtiesas locekli Ligitu Šaicāni. [..]
36.Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 26.punktu,
Bāriņtiesu likuma 12.panta 1.daļas 1.punktu un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 17.panta 1.daļu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe,
E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbrīvot no Valkas novada bāriņtiesas locekļa amata Ligitu Šaicāni ar 2018.gada 29.jūniju.
2. Izmaksāt Ligitai Šaicānei atlaišanas pabalstu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.panta 1.daļu.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
5. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
16.§
Par finanšu līdzekļu pārskaitīšanu Valgas pagasta pašvaldībai
(V.A.Krauklis)
Valkas novada dome un Valgas pagasta pašvaldība 2018.gada 5.un 6.maijā kopīgi rīkoja 16.Lielo
Labdarības Robežtirgu. Kopējie tirgus ieņēmumi no dalības maksas pēc izdevumu atskaitīšanas ir EUR
12602,30. Valkas novada domei ir jāpārskaita Valgas pagasta pašvaldībai puse no iepriekšminētās
summas, kas sastāda 6301,15 euro.
37.Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns,
E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pārskaitīt Valgas pagasta pašvaldības kontā EUR 6301,15, kas iegūti no 16.Lielā Labdarības
Robežtirgus ieņēmumiem par dalības maksu.
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
17.§
Par neizmantotā ikgadējā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma, un kārtējā atvaļinājuma
daļas piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam
___________________________________________________________________
(U.Ozoliņa)
Novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to
nepiedalās.
Valkas novada dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa 2018.gada
1.jūnija iesniegumu ar lūgumu piešķirt neizmantoto atvaļinājumu (9 kalendārās dienas), neizmantoto
papildatvaļinājumu 10 darba dienas par 2017.gadu un ikgadējā atvaļinājuma daļu (13 kalendārās dienas)
no 2018.gada 4.jūlija līdz 2018.gada 9.augustam (ieskaitot).
38.Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmās daļas un Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra
nolikuma Nr.12 „Valkas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” (protokols
Nr.14, 11.§) 2.2. punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš,

M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim neizmantotā ikgadējā
atvaļinājuma daļu 6 kalendārās dienas no 2018.gada 4.jūlija līdz 2018.gada 10.jūlijam (ieskaitot) par
nostrādāto laiku no 2017.gada 23.februāra līdz 2017.gada 9.maijam (ieskaitot), neizmantotā ikgadējā
atvaļinājuma daļu 3 kalendārās dienas no 2018.gada 12.jūlija līdz 2018.gada 14.jūlijam (ieskaitot) par
nostrādāto laiku no 2017.gada 10.maija līdz 2017.gada 20.jūnijam (ieskaitot) un neizmantoto
papildatvaļinājumu par 2017.gadu 10 darba dienas laikā no 2018.gada 16.jūlija līdz 2018.gada
27.jūlijam (ieskaitot).
2. Piešķirt Valkas novada domes priekšsēdētājam Venta Armandam Krauklim kārtējā atvaļinājuma daļu
13 kalendārās dienas no 2018.gada 28.jūlija līdz 2018.gada 9.augustam (ieskaitot) par nostrādāto
laiku no 2017.gada 21.jūnija līdz 2017.gada 7.decembrim (ieskaitot).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
18.§
Par aizņēmuma ņemšanu Valkas novada Ērģemes un Sēļu
katlu māju rekonstrukcijai.
_________________________________________________________________
(I.Markova)
Valkas novada domes īpašumā ir katlu mājas Ērģeme pagastā un Valkas pagasta Sēļos ar jaudu
līdz 3 MW katrā. Abās katlu mājās apkures katli ir nolietojušies, vairākkārt laboti, nav droši ekspluatācijā,
lietderības koeficients ne vairāk kā 60%. Katlu māju darbību nodrošina pastāvīgi divi kurinātāji – sezonā
nodarbināti četri kurinātāji katrā katlu mājā. Nepieciešams veikt katlu mājas modernizāciju, jo:
1) prognozējamas lielas esošo katlu remonta izmaksas;
2) katli ir morāli un tehniski novecojuši, strādā ar zemu lietderības koeficientu un augstu īpatnējo
kurināmā patēriņu;
3) augstas darbaspēka izmaksas saistītas ar kurinātāju atalgojumu.
Katlu mājas renovācijas rezultāts:
• vietējo atjaunojamo resursu izmantošana,
• siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošana,
• modernas ražošanas un uzskaites tehnoloģiju ieviešana,
• augsts automatizācijas līmenis,
• uzstādāmajām iekārtām nav nepieciešama pastāvīga personāla klātbūtne, iekārtu apkalpošanas
laika norma tiek plānota ne vairāk kā 1-2 stundas diennaktī.
Pēc veiktā iepirkuma rezultātiem, nepieciešams aizņēmums līdz EUR 488751,55 ar PVN Valkas
novada domes Ērģemes un Sēļu katlu māju atjaunošanas tehnisko projektu izstrādei, būvdarbiem un
autoruzraudzībai.
39.Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 19.punkta , atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, E.Smane,
K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 488751,55 (četri simti astoņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti
piecdesmit viens eiro 55 centi) izdevumiem Valkas novada Ērģemes un Sēļu katlu māju
rekonstrukcijai no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
2. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt ar atlikto maksājumu 3 gadi no aizņēmuma
saņemšanas brīža divdesmit 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.
19.§
Par aizņēmuma ņemšanu Valkas novada domes autonomo
funkciju veikšanai nepieciešamā transporta līdzekļa iegādei
_____________________________________________________
(I.Markova)

Izvērtējot Valkas novada domes iestāžu iesniegumus 2018.gada budžeta projektam, secināms, ka
nepieciešami apjomīgi ieguldījumi iestāžu infrastruktūrā un materiālās bāzes uzlabošanā. Valkas novada
domei nav pieejami tik apjomīgi finanšu resursi. Valkas novada domes iestāžu un struktūrvienību auto
parks ir novecojis, lieli līdzekļi tiek ieguldīti vecu transporta līdzekļu remontos. Ar Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumu „Par konceptuālu atbalstu aizņēmumu ņemšanai” (protokols Nr.1, 29.§)
tika pieņemts lēmums konceptuāli atbalstīt aizņēmuma ņemšanu investīcijām Valkas novada autonomo
funkciju veikšanai nepieciešamā transporta līdzekļa – jauna autobusa iegādei Ērģemes pagasta pārvaldei.
Pēc veikto iepirkumu procedūru rezultātiem, nepieciešams ņemt aizņēmumu līdz EUR 73532.27 ar
PVN.
40. Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta un
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe,
V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 73532.27 (Septiņdesmit trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit divi eiro 27 centi)
apmērā investīcijām Valkas novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta līdzekļa –
jauna autobusa iegādei Ērģemes pagasta pārvaldei iegādei no LR Valsts kases.
2. Lēmumā minēto aizņēmumu izmantot 2018.gadā.
3. Lēmumā minētā aizņēmuma atmaksāšanu veikt 7 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža,
maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena gada procentu likmi par aizņēmuma
lietošanu.
4. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
5. Pēc Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša lēmuma
saņemšanas, pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar LR Valsts
kasi.
6. Uzdot domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
7. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
20.§
Par cirsmu Valkas novadā, Valkas pilsētā “Pilsētas meži”
(kadastra numuri: 94010060274, 94010070137, 94010070135, 94010075106),
izsoles rezultātu apstiprināšanu
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Pamatojoties uz 2018.gada 26.aprīļa Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.5., 19.§) ar
kuru tika apstiprināti pašvaldībai piederošo cirsmu - Valkas pilsētā “Pilsētas meži” (kadastra numuri:
94010060274, 94010070137, 94010070135, 94010075106), Izsoles noteikumi, kas nosaka cirsmas
pārdot atklātā izsolē, kā arī apstiprināt izsoles objekta nosacīto cenu EUR 44000.00, 2018.gada 7.jūnijā,
plkst. 14:00, notika minēto cirsmu izsole.
Izsolē tika izsolītas cirsmas: Valkas pilsētā “Pilsētas meži”, kas atrodas uz zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem: 94010060274, 94010070137, 94010070135, 94010075106, saskaņā ar koku ciršanas
apliecinājumiem Nr. 1129218, 1129224, 1129221, 1129232.
Nosacītā cena: EUR 44000.00 (četrdesmit četri tūkstoši euro).
Noteiktajā termiņā uz izsoli tika reģistrēti divi pretendenti: ar kārtas numuru 1 - sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “Vārpas 1”, reģ. Nr.44103011066, juridiskā adrese “Leimaņi”, Valkas pagasts, Valkas novads; ar
kārtas numuru 2 - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Oši V”, reģ. Nr.44103031768, juridiskā adrese
“Pentsils”, Ērģemes pagasts, Valkas novads.
Saskaņā ar Izsoles protokolu Nr.1, par minēto nekustamo īpašumu augstākā nosolītā cena ir: EUR
56000.00 (piecdesmit seši tūkstoši euro), kuru nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.2. Samaksā par
pirkumu tiek ieskaitīta Pircēja samaksātā drošības nauda EUR 4400.00 apmērā.
Pircējam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu (kas ir EUR
51600.00) jāiemaksā līdz 2018.gada 14.jūnijam. Par šo faktu tika sagatavota un izsniegta Izziņa
norēķinam par izsolē iegūto īpašumu.
Ņemot vērā Izsoles noteikumu 37.punktu, izsoles rezultātus apstiprina Valkas novada dome, ne vēlāk
kā 30 dienu laikā pēc visas cirsmas pirkuma summas samaksāšanas. To pašu noteikumu 38.punkts
nosaka, ka septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas atmaksā nodrošinājuma summu
izsoles dalībniekiem, kas nav nosolījuši cirsmu.
Valkas novada domē 2018.gada 8.jūnijā ir saņemts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Oši V”, reģ. Nr.
44103031768 maksājums EUR 51600,00 apmērā, kas apliecina, ka apmaksa par izsolē nosolīto objektu,
pieskaitot pirms izsoles iemaksāto drošības naudu EUR 56000.00 apmērā, ir veikta pilnā apmērā.
41.Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no 2018.gada 26.aprīļa Nekustamā īpašuma “Pilsētas
meži”, Valkas pilsētā, Valkas novadā, cirsmu Izsoles noteikumiem (protokols Nr.5, 19.§), likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti

(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe,
V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.
3.

4.
5.

Apstiprināt nekustamā īpašuma – Valkas pilsētā “Pilsētas meži” (kadastra numuri: 94010060274,
94010070137, 94010070135, 94010075106), cirsmu izsoles rezultātus, nosakot par izsoles
uzvarētāju – sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Oši V”, reģ. Nr.44103031768, juridiskā adrese
“Pentsils”, Ērģemes pagasts, Valkas novads, kas izsolē nosolīja augstāko cenu EUR 56000.00
(piecdesmit seši tūkstoši seši simti euro).
Noslēgt pirkuma līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Oši V”, reģ. Nr.44103031768, par
nekustamā īpašuma – Valkas pilsētā “Pilsētas meži” (kadastra numuri: 94010060274, 94010070137,
94010070135, 94010075106), cirsmām.
Uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot šī lēmuma 2.punktā minētā nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu, ņemot vērā, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Oši V”, reģ. Nr.44103031768 līdz
pirkuma līguma noslēgšanai ir veici 100% avansa maksājumu par lēmuma 1.punktā minēto Pirkuma
objektu.
Atmaksāt iemaksāto nodrošinājuma naudu EUR 4400.00 (četri tūkstoši četri simti euro) apmērā,
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vārpas 1”, reģ. Nr.44103011066, juridiskā adrese “Leimaņi”,
Valkas pagasts, Valkas novads, uz kontu: AS SWEDBANK, LV27HABA0001408037576.
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 – Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

21.§
Par finansiālu atbalstu dalībai ANO simulācijas konferencē
______________________________________________________________
(R.Rastaks)
Valkas novada dome saņēmusi Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 2018.gada 20.jūnija Nr.168
iesniegumu ar lūgumu atbalstīt divu skolēnu piedalīšanos 13.-15.septembrī Kutaisi (Gruzija), kas ir Valkas
sadraudzības partneris, starptautiskā ANO simulācijas konferencē.
42.Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
6.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apmaksāt divas aviobiļetes maršrutā Rīga – Kutaisi – Rīga 2018.gada septembrī Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijas skolēniem.
Izmaksāt Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 12.klases skolēniem *** un *** komandējuma dienas naudu
6 EUR par 5 komandējuma dienām braucienam uz Kutaisi (Gruzija) no 2018.gada 12.septembra līdz
2018.gada 16.septembrim (ieskaitot).
Lēmuma minētos līdzekļus apmaksāt no Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas/Pabalsti izglītībai budžeta.
Par lēmumu izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
22.§
Par papildus līdzekļu piešķiršanu Zinību dienas organizēšanai
______________________________________________________________
(R.Rastaks)

Valkas novada dome saņēmusi Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 2018.gada 19.jūnija Nr.167
iesniegumu ar lūgumu atbalstīt 2018./2019. mācību gada Zinību dienas svinības 3.septembrī Valkā.
Zinību dienas norisē ir plānoti vairāki pasākumi un arī atbilstošs pilsētas noformējums. Lai
nodrošinātu pasākumu norisi nepieciešams finansējums: Lugažu laukuma noformējums EUR 229;
noformējums pie skolas ēkas EUR 100; burbuļmašīnas īre EUR 25; muzikāls priekšnesums EUR 170;
brauciens pa Valku EUR 250; kopā EUR 774.
43.Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
6.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Piešķirt papildfinansējumu EUR 774,00 Zinību dienas pasākumam 2018.gada 3.septembrī Valkā.
2. Lēmuma 1.punktā minētos līdzekļus apmaksāt no Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
nodaļas budžeta.
3. Par lēmumu izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
23.§
Par finansiālu atbalstu dalībai Eiropas U18 čempionātā.
______________________________________________________________
(R.Rastaks)
Valkas novada dome saņēmusi Latvijas Vieglatlētikas savienības iesniegumu ar lūgumu finansiāli
atbalstīt Valkas novada un Latvijas izlases dalībnieces *** dalību Eiropas U18 čempionātā, kas notiks
Gērā (Ungārija) no š.g. 5.jūlija līdz 8.jūlijam. Nepieciešamais līdzfinansējums ir EUR 800,00.
44.Pamatojoties uz augstākminēto, un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
6.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Krastiņš, M.Stabulniece, J.Anže, A.Sula, D.Bašķe, A.Sjademe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt EUR 800,00 *** dalībai
Eiropas U18 čempionātā Gērā (Ungārija)
05.07.2018.-08.07.2018.
2. Lēmuma 1.punktā minētos līdzekļus apmaksāt no Sporta pasākumu budžeta EUR 300,00 no
Bērnu jaunatnes sporta skolas budžeta EUR 500,00.
3. Par lēmumu izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

