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

Nr.8

Sēde sasaukta 2018.gada 30.augustā plkst.10:00.
Sēdi atklāj 2018.gada 30.augustā 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
Kārlis Briedis – Bāriņtiesas priekšsēdētājs
Valdis Rogainis – Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs
Vilnis Vilguts – datorsistēmu un datortīklu administrators
Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece
Ainārs Zābers – izpilddirektors
Guntis Bašķis – izpilddirektora vietnieks
Zane Brūvere – sabiedrisko attiecību speciāliste
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
Inese Avotiņa – Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas vadītāja
Uzaicināti:
Gita Avote, Ērģemes pamatskolas direktore, Lāsma Eglīte, Bāriņtiesas locekle
Aivars Sirmais- SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs
Ieva Barutina – SIA “ZAAO” Finanšu daļas vadītāja
Novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis atklāj novada domes sēdi. Uz domes sēdi par darba
kārtības 13.jautājuma izskatīšanu uzaicināti SIA “ZAAO” pārstāvji. Domes priekšsēdētājs iesaka sēdes
darba kārtības (pielikumā) 13.jautājumu skatīt kā pirmo. Deputāti vienbalsīgi piekrīt priekšsēdētāja
ierosinājumam.
Domes priekšsēdētājs lūdz nobalsot par 2018.gada 30.augusta domes sēdes darba kārtību kopumā ar
ierosinātajiem 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 30.augusta novada domes sēdes DARBA KĀRTĪBU:

1. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma slēgšanu ar SIA “ZAAO” un maksas par
mājsaimniecībā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu Valkas novada administratīvajā
teritorijā apstiprināšanu.
2. Par Valkas novada domei piederošo autobusu maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
3. Par iesnieguma izskatīšanu par fizisko aktivitāšu finansēšanu Kārķu pagastā.
4. Par atļauju izmantot telpas Kārķu tautas namā fizisko aktivitāšu nodrošināšanai.
5. Par Nolikuma Nr.8 “Dzejnieces Velgas Kriles vārdam veltītais dzejas autoru – iesācēju konkursa “Tu
arī mani spēsi izpildīt” (V.Krile) nolikums” apstiprināšanu.
6. Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§).
7. Par nekustamo īpašumu Valkā, *** ielā ***.
8. Par zemes gabala Valkā, “Dzirnavnieki 2” pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.
9. Par zemes gabala Valkā, “Meža iela 10” pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.
10. Par atbalstu Latvijas Tautas Frontes konferences “Latvijas Tautas fronte par neatkarīgu un
demokrātisku Latviju. LTF 30” organizēšanai.
11.Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieka 2018.gada 8.augusta rīkojuma Nr.63-v “Par
komandējumu uz Spāniju” apstiprināšana.
12.Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 “Valkas novada domes 2018.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu.
13.Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 “Valkas novada domes 2018.gada speciālais budžets”” apstiprināšanu.
14.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
un publicēšanu.
15.Par naudas balvas piešķiršanu par dalību BMX riteņbraukšanas čempionātā Azerbaidžānā.
16.Par finansiālo atbalstu dalībai Eiropas junioru čempionātā petankā Spānijā.
17.Par Valkas novada pagastu pārvalžu reorganizāciju.
18.Par 2014.gada 27.februāra noteikumu Nr.7 „Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Valkas
novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” atcelšanu.
19.Par zemes gabala Valkas novada *** pagastā „***” atsavināšanas uzsākšanu.
20.Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala *** pagastā, “***”, nodošanu atsavināšanai un
nosacītās cenas apstiprināšanu.
21.Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabalu *** pagastā, “***”, nodošanu atsavināšanai un
nosacītās cenas apstiprināšanu.
22.Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala *** pagastā, “***”, nodošanu atsavināšanai un
nosacītās cenas apstiprināšanu.
23.Par Vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības “***”, *** pagastā un zemes
gabala sagatavošanu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
24.*** iesnieguma izskatīšana.
25.Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
26.Par Valkas novada Bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.
27.Par Valkas novada domes priekšsēdētāja 2018.gada 10.augusta rīkojuma Nr.239-p “Par darba tiesisko
attiecību izbeigšanu ar Olitu Šauju” apstiprināšanu.
28.Par Gitas Avotes iecelšanu Valkas novada Ērģemes pamatskolas direktora amatā.
29. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Valsts probācijas dienestam.
30.Par Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieka 2018.gada 1.augusta rīkojuma Nr.60-v “Par
dzīvokļu piešķiršanu” apstiprināšanu.
31. Par Valkas novada domes priekšsēdētāja komandēšanu uz Azerbaidžānu.
32.Par iesnieguma izskatīšanu ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Valkā, *** ielā ***.
33.Par nomas tiesību izsoli uz telpas – kabinets nomu, Rīgas ielā 24, Valkā.
34.Par nomas tiesību izsoli uz komerctelpu nomu, Rīgas ielā 24, Valkā.
35.Par izīrēta dzīvokļa Valkā, *** iela ***, dzīvoklis ***, atsavināšanas procesa uzsākšanu.
36.Par ēdināšanas pakalpojumu cenu apstiprināšanu Pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”.
37.Par 31.05.2018. saistošo noteikumu Nr.11 “Lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, ar kadastra
apzīmējumu 94010050022, Valkā, grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
atcelšanu, darba uzdevuma grozīšanu, lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas sagatavošanu.
38.Par Lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, ar kadastra apzīmējumu 94010050022, valkā,
pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai.
39. Par saistošo noteikumu Nr.16”Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 “Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
40.Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Vietējo produktu tirdzniecības vietu izveidošana Valkas
novadā”(Nr.18-09-AL12-A019.000002) realizācijai.
41. Par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām
Valkas pilsētā” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
1.§
1.
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma slēgšanu ar SIA “ZAAO” un maksas
2.
par mājsaimniecībā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu Valkas novada

administratīvajā teritorijā apstiprināšanu

3.

(V.Zariņš, A.Sjademe, V.A.Krauklis)

Deputāts Valdis Šaicāns lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā minēto pašvaldības
autonomu funkciju attiecībā uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu, atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmajai daļai, pašvaldībām publisko iepirkumu vai publisko un privāto
partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāizvēlas atkritumu apsaimniekotājs, kurš
veiks sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, par
piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
2018.gada 30.decembrī beidzas 2013.gada 25.oktobrī noslēgtā līguma par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Valkas novada administratīvajā teritorijā darbības termiņš, kurš noslēgts ar SIA “ZAAO”.
SIA „ZAAO” savā 2018.gada 18.jūnija vēstulē Nr.1.25/119 Valkas novada pašvaldībai ir izteikusi
lūgumu pieņemt lēmumu par jauna līguma, kas piešķirtu SIA “ZAAO sadzīves atkritumu un
mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas tiesības
Valkas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, noslēgšanu uz nākamajiem septiņiem gadiem, kā
arī lemt par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu,
ievērojot minētajā vēstulē iekļauto maksas aprēķinu.
Pašvaldības ieskatā būtu noslēdzams līgums ar SIA „ZAAO”, saglabājot līdzšinējo atkritumu
apsaimniekošanas modeli. Lēmums tiek pamatots ar šādiem apsvērumiem:
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldība publisko iepirkumu vai
publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu
apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas zonā. Šī panta septītā daļa noteic, ka šā panta sestajā daļā minēto līgumu pašvaldība
un atkritumu apsaimniekotājs slēdz uz laiku, kas nav īsāks par trim gadiem un nav ilgāks par septiņiem
gadiem.
Publisko iepirkumu likuma 4.panta trešā daļa paredz, ka Publisko iepirkumu likumu nepiemēro tādas
personas veiktajiem būvdarbiem, piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura atbilst visām šādām
pazīmēm:
a) tā atrodas tādā vairāku pasūtītāju kopīgā kontrolē, kas izpaužas kā tiesības ietekmēt kontrolētās
personas darbības stratēģiskos mērķus un lēmumus;
b) vairāk nekā 80 procentus no tās darbībām veido konkrētu uzdevumu izpilde kopīgi kontrolējošo
pasūtītāju vai citu minēto pasūtītāju kontrolēto personu interesēs;
c) tajā nav tiešas privātā kapitāla līdzdalības, izņemot tādu privātā kapitāla līdzdalības veidu, kas
atbilstoši komerctiesības regulējošiem normatīvajiem aktiem un Līgumam par Eiropas Savienības darbību
neietver tiesības ietekmēt un kontrolēt tās lēmumus un kam nav izšķirošas ietekmes uz to.
SIA “ZAAO” darbības atbilstību norādītajai Publisko iepirkumu likuma normai vairākās tiesu instancēs ir
vērtējusi arī Administratīvā tiesa. 2015.gada 19.jūnija spriedumā lietā Nr.A420612510, kas stājās spēkā
2015.gada 21.jūlijā, tiesa ir atzinusi, ka pašvaldībām, kas ir SIA “ZAAO” kapitāla daļu īpašnieces, ir
tiesisks pamats slēgt līgumu ar SIA “ZAAO” bez iepirkuma procedūras piemērošanas. Tāpat minētajā
spriedumā tiesa atzinusi, ka Publisko iepirkumu likuma sistēmisks tulkojums apliecina, ka pašvaldībai
nevar uzlikt pienākumu obligāti rīkot publisko iepirkumu. Likums neparedz nevienu gadījumu, kurā
personai būtu
subjektīvās tiesības prasīt iepirkuma procedūras izsludināšanu, ja pašvaldība šādu procedūru nav
izsludinājusi.
Attiecībā uz šī izņēmuma piemērošanas iespēju konkrētā situācijā jāņem vērā, ka:
1. SIA „ZAAO” ir pašvaldību dibināta komercsabiedrība, kuras dalībnieces ir 28 pašvaldības.
Sabiedrības dibināšanas mērķis bija atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide
Ziemeļvidzemes reģionā. Valkas novada domei pieder 83 041 (astoņdesmit trīs tūkstoši
četrdesmit viena) SIA ‘’ZAAO’’ kapitāla daļa;
2. Kā to apliecina SIA „ZAAO” savā 2018.gada 18.jūnija vēstulē Nr.1.25/119, SIA “ZAAO” 94%
(uz 2017.gada 31.decembri) no ieņēmumiem gūst no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumu sniegšanas tajās pašvaldībās, kas ir tās dalībnieces;
3. Visas SIA “ZAAO” kapitāla daļas pieder pašvaldībām, kas to kontrolē. Visas pašvaldības,
kurām pieder SIA „ZAAO” kapitāla daļas, piedalās sabiedrības pārvaldē kā sabiedrības
kapitāla daļu īpašnieki un saskaņā ar Komerclikuma un Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma noteikumiem ir tiesīgas pieņemt jebkuru lēmumu, kas
atteicas uz sabiedrības darbību, tādējādi tās kopīgi pilnībā kontrolē SIA „ZAAO”.
Tāpat SIA „ZAAO” savā 2018.gada 18.jūnija vēstulē Nr.1.25/119 ir apliecinājusi gatavību turpmāko
septiņu gadu laikā attīstīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmu atbilstoši Ziemeļvidzemes reģionālajam
atkritumu apsaimniekošanas plānam. Tādējādi sadarbības rezultātā pašvaldībai bez ievērojamu papildus
finanšu resursu tērēšanas būs iespējams nodrošināt Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteikto
pašvaldības uzdevumu izpildi.
Ar Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu “Par atkritumu apsaimniekošanu kā stratēģiski
svarīgu nozari” (protokols Nr.6, 56. §) pašvaldība sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir atzinusi par
stratēģiski svarīgu nozari savā teritorijā. Tādējādi secināms, ka pašvaldības veiktā komercdarbības

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jomā atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas
3.punktam.
Attiecībā uz maksu par atkritumu apsaimniekošanu jāņem vērā, ka gadījumā, ja jaunā līguma darbības
laikā netiks palielinātas ar pakalpojumu sniegšanu saistīto nodokļu likmes, piemēram, dabas resursu
nodoklis vai būtiski nepieaugs degvielas izmaksas, SIA „ZAAO” neplāno maksas par atkritumu
apsaimniekošanu palielināšanas nepieciešamību, tādā veidā nodrošinot pamatotu balansu starp
pakalpojuma kvalitāti (t.sk. pieejamību) un maksas par pakalpojumu sniegšanas apmēru. Vienlaicīgi
jāatzīmē, ka lēmumu par maksas par atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 39.pantu pieņem tieši pašvaldība, kas nozīmē, ka pat gadījumā, ja SIA „ZAAO”
vēlēsies piemērot palielinātu maksu par tās pakalpojumiem, to būs iespējams īstenot tikai pamatojoties uz
pašvaldības domes lēmumu.
Papildus pašvaldība ņem vērā apstākli, ka šobrīd spēkā esošā līguma ar SIA „ZAAO” par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu darbības laikā pašvaldība nav saņēmusi pamatotas sūdzības par SIA „ZAAO”
darbību pašvaldības teritorijā, tāpat arī pašvaldības rīcībā nav ziņu par to, ka Valsts vides dienests būtu
izteicis aizrādījumus vai piemērojusi cita veida sankcijas SIA „ZAAO” par tās darbību.
No iepriekš aprakstītā izriet, ka, piešķirot sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas tiesības SIA „ZAAO”, pašvaldība visefektīvāk var
nodrošināt tās autonomās funkcijas izpildi, tādēļ pašvaldība neuzskata par lietderīgu piemērot iepirkuma
vai publiskās un privātās partnerības procedūru sadzīves atkritumu un mājsaimniecībās radīto
būvniecības atkritumu apsaimniekotāja izvēlei.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 13.augusta lēmumu
(protokols Nr.8, 14.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas
2.punkta, 15.panta pirmās daļas 1.punkta, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas
1.punkta, 18.panta, Publisko iepirkumu likuma 4.panta trešās daļas, SIA “ZAAO” 2018.gada 18.jūnija
vēstuli Nr.1.25/119, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET –
1 deputāts (A.Sjademe), ATTURAS – 1 deputāts (D.Bašķe),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar SIA „ZAAO”, reģistrācijas numurs 44103015509, par sadzīves atkritumu un
mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu Valkas novada administratīvajā
teritorijā atbilstoši lēmuma pielikumā esošajam līguma projektam, nosakot līguma spēkā stāšanās
brīdi – 2018.gada 31.decembris un darbības termiņu – septiņi gadi no spēkā stāšanās brīža.
2. Apstiprināt maksu par mājsaimniecībā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu Valkas novada
administratīvajā teritorijā sākot ar 2018.gada 31.decembri EUR 28,25 par 1 m3 (bez PVN), ko veidos:
2.1. maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, uzglabāšanu – EUR 10,75 apmērā par 1 m3;
2.2. maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu pieņemšanu atkritumu poligonā
"Daibe" – EUR 17,50 apmērā par 1 m3.
3. Par lēmuma izpildi atbildīgs Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

4.
5.
6.

2.§
Par Valkas novada domei piederošo autobusu maksas pakalpojumu
izcenojumu apstiprināšanu
(V.Kaņepe)

Lai sniegtu maksas transporta pakalpojumus ar Valkas novada domes pagastu pārvalžu rīcībā esošo
transportu, nepieciešams noteikt maksas pakalpojuma izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 13.augusta lēmumu
(protokols Nr.8, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.punkta a) apakšpunkta, 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.

Apstiprināt maksu par sniegtajiem transporta pakalpojumiem (pielikumā).
Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
Par lēmuma izpildi atbild novada pagastu pārvalžu vadītāji.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Valkas novada domes 2016.gada 26.maija
lēmums “Par Valkas pagasta autobusa NEOPLAN N312K, KF-4974 (39 sēdvietas) maksas
pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.6, 9.§).

6. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Valkas novada domes 2015.gada
26.novembra lēmums “Par Kārķu pagasta autobusa Mercedes Benz Sprinter, KA-8250 (19 sēdvietas)
maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.16, 4.§).
7. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Valkas novada domes 2015.gada 26.marta
lēmums “Par Valkas novada domei piederošo autobusu maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu” (protokols Nr.4, 17.§).
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 30.augusta sēdes lēmumam
(protokols Nr.8, 2.§)
Valkas novada domes autobusu transporta maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena
bez
PVN,
EUR

1

Valkas pagasta rīcībā esošais autobuss
NEOPLAN N312K (KF4974) 39 sēdvietas

1 km

0,40

1h

9,64

2

Valkas pagasta rīcībā esošais autobuss BMC 215
SCB (HO160) 31 sēdvieta

1 km

0,31

1h

9,86

3

Ērģemes pagasta rīcībā esošais autobuss MAN
MARBUS B4080 (JO4305) 28 sēdvietas

1 km

0,26

1h

12,36

4

Vijciema pagasta rīcībā esošais autobuss VW
Crafter (HF4235) 19 sēdvietas

1 km

0,19

1h

8,32

5

Zvārtavas pagasta rīcībā esošais mikroautobuss
Renault Trafic (KJ7683) 7 sēdvietas

1 km

0,11

1h

6,72

6

Kārķu pagasta rīcībā esošais autobuss Mercedes
Benz Sprinter (KA8250) 19 sēdvietas

1 km

0,17

1h

10,85

7

Kārķu pagasta rīcībā esošais mikroautobuss
Peugeot Expert (HF9332) 8 sēdvietas

1 km

0,10

1h

9,12

8

Domes ēku apsaimniekošanas nodaļas rīcībā
esošais mikroautobuss Volkswagen LT46
(JP8262) 16 sēdvietas

1 km

0,18

1h

10,19

Gala summu veido kopējo nobraukto km reizinājums ar tarifu par 1km un kopējā autotransporta
izmantošanas laika reizinājums ar tarifu par 1h
3.§
Par iesnieguma izskatīšanu par fizisko aktivitāšu finansēšanu Kārķu pagastā
____________________________________________________________________
(U.Ozoliņa)
Valkas novada dome 2018.gada 10.jūlijā ir saņēmusi ***, dzīvo ***, Valkas novads, iesniegumu par
fizisko aktivitāšu finansēšanu Kārķu pagastā.
Iesniedzēja norāda, ka Kārķos tiek realizēts ESF projekts “Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumi Valkas novadā” un piedāvā papildus projekta aktivitātēm organizēt nodarbības
Kārķu iedzīvotājiem sertificēta fizioterapeita vadībā. Šīs nodarbības būtu gan strādājošiem, gan
pensionāriem, gan citiem interesentiem, interesi par nodarbībām ar fizioterapeitu izrādījuši 15 iedzīvotāji.
Nodarbības plānotas katru otrdienu Kārķu tautas namā plkst. 18:00, vienas nodarbības ilgums 1 stunda
(60 min). Nodarbību periods: 2018.gada septembris – 2019.gada aprīlis (kopā 33 nodarbības), kopējās
projekta izmaksas – EUR 990,00.

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
13.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 1.§), Finanšu komitejas 2018.gada 13.augusta lēmumu
(protokols Nr.8, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.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. Piešķirt finanšu līdzekļus EUR 240,00 (divi simti četrdesmit euro) apmērā fizisko aktivitāšu
organizēšanai Kārķu pagastā līdz 2018.gada 31.decembrim.
2. Lēmuma minētos līdzekļus apmaksāt no Kārķu pagasta pārvaldes sporta budžetam paredzētajiem
līdzekļiem.
3. Kārķu pagasta pārvaldes vadītājam ieplānot 2019.gada pašvaldības budžetā līdzekļus fizisko
aktivitāšu finansēšanai 2019.gadā.
4. Par lēmumu izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs un Kārķu
pagasta pārvaldes vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
4.§
Par atļauju izmantot telpas Kārķu tautas namā fizisko aktivitāšu nodrošināšanai
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada dome 2018.gada 30.augustā pieņēma lēmumu “Par iesnieguma izskatīšanu par
fizisko aktivitāšu finansēšanu Kārķu pagastā”, ar kuru nolēma piešķirt finanšu līdzekļus EUR 240,00 (divi
simti četrdesmit euro) apmērā fizisko aktivitāšu organizēšanai Kārķu pagastā līdz 2018.gada
31.decembrim.
Nodarbības plānotas katru otrdienu Kārķu tautas namā plkst. 18:00, vienas nodarbības ilgums 1
stunda (60 min). Nodarbību periods: 2018.gada septembris – 2019.gada aprīlis (kopā 33 nodarbības),
kopējās projekta izmaksas – EUR 990,00.
Lai nodrošinātu maksimāli zemas nodarbību izmaksas, ir priekšlikums piešķirt telpas nodarbībām bez
maksas.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
13.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 1.§), Finanšu komitejas 2018.gada 13.augusta lēmumu
(protokols Nr.8, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.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 izmantot bez maksas telpas Kārķu tautas namā (vai nepieciešamības gadījumā Kārķu
sākumskolas sporta zālē) fizisko aktivitāšu nodrošināšanai Kārķu pagastā.
2. Par lēmumu izpildi atbild Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
5.§
Par Nolikuma Nr.8 “Dzejnieces Velgas Kriles vārdam veltītais dzejas autoru –
iesācēju konkursa “Tu arī mani spēsi izpildīt” (V. Krile) nolikums” apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(I.Avotiņa)
Valkas novada Valkas pagasta Saieta nams “Lugažu muiža” un Lugažu bibliotēka sadarbībā ar
dzejnieces māsu Antru Krili ir izstrādājusi dzejnieces Velgas Kriles vārdam veltītā dzejas autoru - iesācēju
konkursa “Tu arī mani spēsi izpildīt” nolikumu. Konkursam katrs autors var iesūtīt 3 darbus. Iesniegto
darbu autori tiks aicināti piedalīties pasākumā “Tu arī mani spēsi izpildīt” 2018.gada 13.oktobrī plkst.
14.00, kas veltīts Velgas Kriles dzimšanas dienai.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
13.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 2.§), Finanšu komitejas 2018.gada 13.augusta lēmumu
(protokols Nr.8, 3.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta un 41.panta
1.daļas 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. Apstiprināt Valkas novada domes Nolikumu Nr.8 “Dzejnieces Velgas Kriles vārdam veltītais dzejas
autoru - iesācēju konkursa “Tu arī mani spēsi izpildīt” (V. Krile) nolikums” (pielikumā).
2. Atcelt 2017.gada 31.augusta lēmumu “Par nolikuma Nr.9 “Dzejnieces V.Kriles vārdam veltītais dzejas
autoru – iesācēju konkursa “Tu arī mani spēsi izpildīt” (V.Krile) nolikuma apstiprināšanu” (sēdes
protokols Nr.12, 28.§)
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas pagasta Saieta nama “Lugažu muiža” vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

2018.gada 30.augustā

NOLIKUMS
Valkā

Nr.8
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2018.gada 30.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.8, 5.§)

Dzejnieces Velgas Kriles vārdam veltītais dzejas autoru - iesācēju konkursa
“Tu arī mani spēsi izpildīt” (V. Krile)
NOLIKUMS
1. Konkursa mērķis – Jauno talantu atklāšana un literāro dotību attīstības veicināšana. Popularizēt
jaunu, nepublicētu autoru dzeju. Godāt un izplatīt novadnieces Velgas Kriles radošo sniegumu
jauno dzejnieku vidū.
2. Konkursa dalībnieki – Dzeju var iesūtīt ikviens dzejas autors no visas Latvijas, kurš sasniedzis
pilngadību, neatkarīgi no vecuma un pieredzes, kura darbi līdz šim nav publicēti.
3. Konkursu izsludina un rīko - Valkas novada Valkas pagasta Saieta nams “Lugažu muiža un,
Valkas pagasta Lugažu bibliotēka, sadarbībā ar dzejnieces māsu Antru Krili.
4. Noteikumi:
• Konkursā jāiesniedz iepriekš nepublicēts dzejolis.
• Brīvas izvēles temats.
• Iesniedzot dzejoli vērtēšanai, autors uzņemas pilnu atbildību par to, ka iesniegtais
dzejolis ir oriģināldarbs.
5. Konkursa norise:
Konkursam katrs autors var iesūtīt dzejoļu kopu (vismaz 7 dzejoļus), ne vairāk kā 300 dzejas
rindas elektroniski uz e-pastu lugazubiblioteka@valka.lv līdz 1. oktobrim.
6. Lai dzejolis varētu piedalīties konkursā, jānorāda:
- autora vārds, uzvārds;
- telefons, e-pasts, dzīves vieta.
7. Iesniegtos darbus vērtēs žūrija 5 cilvēku sastāvā. Konkursa darbi tiek vērtēti aizklāti, neatklājot
vērtētājiem autoru vārdus.
8. Iesniegto darbu autori tiks aicināti piedalīties pasākumā “Tu arī mani spēsi izpildīt” oktobra otrajā
sestdienā, kad tiks organizēts pasākums, kas veltīts Velgas Kriles dzimšanas dienai. Pasākumā
tiks publiski lasīti labākie konkursa darbi autoru un pašdarbnieku izpildījumā.
9. Godalgotie darbi, ar autoru piekrišanu, tiks publicēti Valkas novada mājaslapā un attiecīgā
novada, no kura piedalās autors, mājaslapās.
10. Konkursa vērtēšanas komisija:
5. cilvēku sastāvā, kuru apstiprina Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
nodaļa.

11. Apbalvošana:
Apbalvošana notiek pasākumā “Tu arī mani spēsi izpildīt” oktobra otrajā sestdienā, kas veltīts
Velgas Kriles dzimšanas dienai.
12. Balvu fonds:
Žūrijas vērtētā labākā darba autoram, 1.vietas ieguvējam – EUR 100 un Velgas Kriles piemiņas
balva ar gravējumu Velgas Kriles vārdā.
Nominētiem dalībniekiem un žūrijai veicināšanas un atzinības balvas – suvenīri.
13. Kontakti:
Saieta nams “Lugažu muiža”
valkatn@valka.lv, tālr.26319816
Valkas pagasta Lugažu bibliotēka
lugazubiblioteka@valka.lv , tālr.28360379
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

6.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā
“Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu
apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§)
____________________________________________________________________
(U.Ozoliņa, A.Zābers, V.A.Krauklis)
2018.gadā ir veikta Kārķu pamatskolas un Vijciema pamatskolas reorganizācija, tās rezultātā ir
mainīts šo skolu nosaukumi un izsniegtas jaunas reģistrācijas apliecības ar 2018.gada 27.jūliju.
Nepieciešams veikt atbilstošas izmaiņas novada normatīvajos dokumentos.
Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstā jāmaina nosaukumi 44.pielikumā uz
Kārķu sākumskola, 57.pielikumā uz Vijciema sākumskola.
Valkas novada izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības grupu darbu nodrošina pedagogi, kuriem
darba samaksu veido valsts un pašvaldības finansējums. Lai nodrošinātu pirmsskolas grupas darbu,
nepieciešams atbilstoši obligātā izglītības vecuma bērnu skaitam iestādē uz 1.septembri veikt korekciju
pedagogu darba slodzē atbilstošajā finansējumā.
Ar 2018./2019.mācību gadu valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai tiek noteikta katrai
izglītības iestādei un to nedrīkst pārdalīt starp novada izglītības iestādēm. Atbilstoši 2018.gada 5.jūlija
Ministru kabineta noteikumiem Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, ir
nepietiekams aprēķinātais finansējums iestādes administrācijas darba samaksai, tāpēc nepieciešams
pašvaldības finansējums direktora darba samaksai Kārķu sākumskolā, Vijciema sākumskolā, Ērģemes
pamatskolā. Ozolu sākumskolā direktora darba samaksa jau ir noteikta no pašvaldības budžeta. Mazā
izglītojamo skaita dēļ nepieciešams papildus finansējums arī pedagogu darba samaksai Kārķu
sākumskolā un Ozolu sākumskolā. Ozolu sākumskolā optimizējot tehniskā personāla darbu, ir iespējams
atteikties no sētnieka amata.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
13.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 5.§), Finanšu komitejas 2018.gada 13.augusta lēmumu
(protokols Nr.8, 4.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.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. Izdarīt Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§) grozījumus,
apstiprinot jaunā redakcijā
1.1. 25.pielikumu – Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pedagoģisko darbinieku amata vietu
un darba samaksas saraksts;
1.2. 35.pielikumu – Ērģemes pamatskolas darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts;
1.3. 44.pielikumu – Kārķu sākumskolas darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts;
1.4. 57.pielikumu – Vijciema sākumskolas darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts;
1.5. 61.pielikumu – Ozolu sākumskolas darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts.
2. Iestāžu vadītājiem veikt grozījumus darba līgumos, izbeigt darba attiecības vai noslēgt jaunus darba
līgumus atbilstoši amatu sarakstam.
3. Par lēmuma izpildi atbild iestāžu vadītāji.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.septembrī.

Pielikums
Valkas novada domes

2018.gada 30.augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.8, 6.§)
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

1.

Pirmsskolas izglītības metodiķis

2.

Izglītības psihologs

1.1

3.

Skolotājs logopēds

0.755

4.

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

0.825

5.

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

1.65

6.

Pirmskolas izglītības skolotājs

11.55

Algas likme par pilnu slodzi
(EUR)
Zemākā mēnešalga + piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc MK Pedagogu
darba samaksas noteikumiem Nr.445
+20

1

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

Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 30.augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.8, 6.§)
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)

1.

Pirmsskolas izglītības
metodiķis

0,25

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

2.

Pirmsskolas izglītības
skolotājs

3.412

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

3.

Apkopējs

2

430.00

4.

Asistents personām ar
invaliditāti

1

Minimālā stundas likme

5.

Datortīklu administrators

0.5

450.00

6.

Lietvedis

0.9

450.00

7.

Pavāra palīgs

1

430.00

8.

Pavārs

1

485.00

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu EUR

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

Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 30.augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.8, 6.§)
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

Amata
vietu
skaits

Algas likme
par pilnu slodzi
EUR mēnesī

0.5

Zemākā mēnešalga pēc MK
noteikumiem Nr.445

Saimniecības pārzinis

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

1.025

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

9.

Sporta zāles dežurants

0.3

430.00

1

475.00

1.

Direktors

2.

10.

Pirmsskolas izglītības skolotāja
palīgs

11.

Logopēds

0.1

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

12.

Psihologs

0.25

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

Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 30.augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.8, 6.§)
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.

Amata vietu
skaits

Amats

1.

Direktors

0.5

2.

Pirmsskolas izglītības skolotājs

3.

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

1.223

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

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

Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 30.augusta lēmumam
(sēdes protokols Nr.8, 6.§)
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.

Pirmskolas skolotājs,
skolotāja palīgs

Amata
vietu
skaits

Algas likme
par pilnu slodzi
EUR mēnesī

0.7

900.00

1

470.00

0,875

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

4.

Apkopējs

1

430.00

5.

Pavārs

1

430.00

6.

Pamatizglītības
pedagogs

0.5

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

7.§
Par nekustamo īpašumu Valkā, *** iela ***
_______________________________________________________
(L.Engere, V.Zariņš, V.A.Krauklis)
Valkas novada dome izskatot 2018.gada 17.jūlija ***, dzīvo *** ielā ***, Valkā, piedāvājumu uzdāvināt
Valkas novada domei nekustamo īpašumu Valkā, *** iela ***, konstatēja: [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 13.augusta lēmumu
(protokols Nr.8, 5.§), izsverot lietderības principu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības
īpašumā, 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. Ņemot vērā ierobežojumus pašvaldībai pieņemt ziedojumus un dāvinājumus, atlikt *** 2018.gada
17.jūlija iesnieguma izskatīšanu un atkārtoti skatīt 2018.gada septembra mēneša sēdē.
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 namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.

7.
8.

8.§
Par zemes gabala Valkā, “Dzirnavnieki 2” pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
(L.Engere)

2018.gada 20.jūnijā ir saņemts VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, juridiskā adrese Vaļņu iela 28, Rīga,
piedāvājums pārņemt Valkas novada domes īpašumā bez atlīdzības zemes gabalu Valkā, “Dzirnavnieki
2”, kadastra apzīmējums 9401 007 5113.
Izskatot augstāk minēto piedāvājumu, tika konstatēts:
Nekustamais īpašums “Dzirnavnieki 2” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9401 007 5113) sastāv
no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 401 007 5113) 1,9902 ha platībā, tai skaitā
meža zemes 0,1800 ha platībā – Valkā, Valkas novadā (turpmāk – “Dzirnavnieki 2”).
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Dzirnavnieki 2” ir nostiprinātas Latvijas valstij Finanšu
ministrijas personā Valkas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000486825, lēmuma datums:
27.01.2011.
Nekustamais īpašums “Dzirnavnieki 2” nav iznomāts. Zemes vienībai noteiktais lietošanas mērķis:
1000 – neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme.
Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem par zemes vienības
platības sadalījumu pa lietošanas veidiem, zemes vienībai 0,1800 ha platībā noteiktais lietošanas veids –
mežs. Saskaņā ar Meža likuma 1.panta 29.punktu meža zeme ir zeme, uz kuras ir mežs, zeme zem
meža infrastruktūras objektiem, kā arī mežā ietilpstošie pārplūstošie klajumi, purvi, lauces un tam
piegulošie purvi. Meža likuma 3.panta pirmā daļa noteic kāda zeme ir šā likuma objekts. Konkrētajā
gadījumā Meža likuma objekts ir zeme, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
reģistrēta kā mežs.
Atbilstoši informācijai no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā
īpašuma “Dzirnavnieki 2” kadastrālā vērtība uz 01.01.2018. noteikta EUR 10317,00.
Saskaņā ar 2016.gada 29.decembra Ziemeļvidzemes virsmežniecības izsniegto meža un meža zemes
novērtējumu zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanai nekustamā īpašuma
“Dzirnavnieki 2” sastāvā esošās meža zemes vērtība ir 0 euro.
Tā kā valsts nekustamā īpašuma “Dzirnavnieki 2” sastāvā ir meža zeme 0,1800 ha platībā, tas nav
atsavināms Meža likumā noteikto atsavināšanas ierobežojumu dēļ.
Saskaņā ar Meža likuma 44.panta trešo daļu valsts meža zeme pastāvīgā lietošanā netiek piešķirta un
nav atsavināma vai privatizējama, izņemot šā panta ceturtajā daļā noteiktos gadījumus. Saskaņā ar
likuma 44.panta ceturtajā daļā noteikto, zemesgrāmatā ierakstītās valsts meža zemes atsavināšanu vai
privatizāciju var atļaut ar ikreizēju Ministru kabineta rīkojumu, ja valsts meža zeme nepieciešama likumā
"Par pašvaldībām" noteikto šādu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai:
a) ceļu būvniecība,

b) kapsētu izveidošana vai paplašināšana,
c) parku ierīkošana un uzturēšana,
d) mežaparku ierīkošana un uzturēšana pilsētu un ciemu teritorijās.
Zemes vienības atļautā izmantošana atbilstoši 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 laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 17.01.2017.) atrodas ražošanas un tehniskās apbūves
teritorijā.
Minētais zemes gabals, uz kura savulaik atradās dzelzceļa sliežu ceļi, šobrīd pienācīgas
apsaimniekošanas trūkuma dēļ ir nekopts un aizaudzis. Ņemot vērā ilgstošo privatizācijas procesu, uz
zemes gabala esošo sliežu ceļu īpašnieks demontēja un atteicās zemes vienību turpmāk izmantot.
Minētā zemes gabalu daļu, uz kura atrodas meža teritorija, kas piekļaujas Valkas novada domes
piederošajai meža zemes teritorijai, var izmantot kā Mežaparku teritoriju, kas nodrošinātu likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu, kas nosaka “gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu,
laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu
ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un
beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Savukārt ražošanas teritorijas daļa nākotnē varētu tikt apsaimniekota, teorētiski to apvienojot ar zemes
vienību Valkā, Meža iela 10 un Valkas novada domei piederošo zemes vienību Valkā, Meža iela 10A.
Izsverot nekustamā īpašuma iegūšanas lietderību, ņemot vērā augstākminēto, Finanšu komitejas
2018.gada 13.augusta lēmumu (protokols Nr.8, 6.§) un Pašvaldības īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisijas 2018.gada 9.augusta lēmumu (protokols Nr.7, 6.§), pamatojoties uz Meža likuma
44.panta 4.daļas 2.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2. un 10.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. Pārņemt Valkas novada domes īpašumā zemes gabalu Valkā, “Dzirnavnieki 2”, kadastra apzīmējums
9401 007 5113, jo tas ir nepieciešams sekojošu pašvaldības funkciju nodrošināšanai:
1. mežaparka daļas uzturēšanai - zemes vienības daļa 0.1800ha platībā uz kuras atrodas mežs,
pamatojoties uz Meža likuma 44.panta 4.daļas d apakšpunktu, saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu, kas nosaka “gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku,
skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole;
pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana)”
2. ražošanas teritorijas labiekārtošanai - zemes vienības daļa 1.8102ha platībā, saskaņā ar 15.panta
1.daļas 10.punktu, kas nosaka sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā,
rūpēties par bezdarba samazināšanu.
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.
10.

9.§
Par zemes gabala Valkā, “Meža iela 10” pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
(L.Engere)

2018.gada 7.augustā ir saņemts VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, juridiskā adrese Vaļņu iela 28,
Rīga, piedāvājums pārņemt Valkas novada domes īpašumā bez atlīdzības zemes gabalu Valkā, “Meža
iela 10”, kadastra apzīmējums 9401 00 5110.
Nekustamais īpašums “Meža iela 10” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9401 007 5110) sastāv no
zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9401 007 5110) 1.7589 ha platībā, tai skaitā meža
zemes 0,0552 ha platībā – Valkā, Valkas novadā (turpmāk – “Meža iela 10”).
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Meža iela 10” ir nostiprinātas Latvijas valstij Finanšu
ministrijas personā Valkas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000249038.
Nekustamais īpašums “Meža iela 10” nav iznomāts. Zemes vienībai noteiktais lietošanas mērķis:1000
– neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme.
Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem par zemes vienības
platības sadalījumu pa lietošanas veidiem, zemes vienībai 0,0552ha platībā noteiktais lietošanas veids –
mežs. Saskaņā ar Meža likuma 1.panta 29.punktu meža zeme ir zeme, uz kuras ir mežs, zeme zem
meža infrastruktūras objektiem, kā arī mežā ietilpstošie pārplūstošie klajumi, purvi, lauces un tam
piegulošie purvi. Meža likuma 3.panta pirmā daļa noteic, kāda zeme ir šā likuma objekts. Konkrētajā
gadījumā Meža likuma objekts ir zeme, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
reģistrēta kā mežs.

Atbilstoši informācijai no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā
īpašuma “Meža iela 10” kadastrālā vērtība uz 01.01.2018. noteikta 9138 euro.
Saskaņā ar 2017.gada 1.janvāra Ziemeļvidzemes virsmežniecības izsniegto meža un meža zemes
novērtējumu zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanai nekustamā īpašuma “meža
iela 10” sastāvā esošās meža zemes vērtība ir 0 euro.
Tā kā valsts nekustamā īpašuma “Meža iela 10” sastāvā ir meža zeme 0,0552 ha platībā, tas nav
atsavināms Meža likumā noteikto atsavināšanas ierobežojumu dēļ.
Saskaņā ar Meža likuma 44.panta trešo daļu valsts meža zeme pastāvīgā lietošanā netiek piešķirta
un nav atsavināma vai privatizējama, izņemot šā panta ceturtajā daļā noteiktos gadījumus. Saskaņā ar
likuma 44.panta ceturtajā daļā noteikto, zemesgrāmatā ierakstītās valsts meža zemes atsavināšanu vai
privatizāciju var atļaut ar ikreizēju Ministru kabineta rīkojumu, ja valsts meža zeme nepieciešama likumā
"Par pašvaldībām" noteikto šādu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai:
a) ceļu būvniecība,
b) kapsētu izveidošana vai paplašināšana,
c) parku ierīkošana un uzturēšana,
d) mežaparku ierīkošana un uzturēšana pilsētu un ciemu teritorijās.
Zemes vienības atļautā izmantošana atbilstoši 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 (sēdes
protokols Nr.15, 6.§), publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 17.01.2017.) atrodas ražošanas un
tehniskās apbūves teritorijā.
Minētais zemes gabals šobrīd pienācīgas apsaimniekošanas trūkuma dēļ ir nekopts un aizaudzis.
Minētā zemes gabalu daļu, uz kura atrodas meža teritorija, kas piekļaujas Valkas novada domes
piederošajai meža zemes teritorijai var izmantot kā Mežaparku teritoriju, kas atbilst likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktam, kas nosaka “gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu,
laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu
ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un
beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
Savukārt ražošanas teritorijas daļa nākotnē varētu tikt apsaimniekota, teorētiski to apvienojot ar zemes
vienību Valkā, “Dzirnavnieki 2” un Valkas novada domei piederošo zemes vienību Valkā, Meža iela 10A.
Izvērtējot nekustamā īpašuma iegūšanas lietderību, ņemot vērā augstākminēto, Finanšu komitejas
2018.gada 13.augusta lēmumu (protokols Nr.8, 7.§) un Pašvaldības īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisijas 2018.gada 9.augusta lēmumu (protokols Nr.7, 7.§), pamatojoties uz Meža likuma
44.panta 4.daļas 2.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2. un 10.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. Pārņemt Valkas novada domes īpašumā zemes gabalu Valkā, “Meža iela 10”, kadastra apzīmējums
9401 007 5110, jo tas ir nepieciešams sekojošu pašvaldības funkciju nodrošināšanai:
1.1. mežaparka daļas uzturēšanai - zemes vienības daļa 0.0552ha platībā uz kuras atrodas mežs,
pamatojoties uz Meža likuma 44.panta 4.daļas d apakšpunktu, saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punktu, kas nosaka “gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku,
skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole;
pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana)”
1.2. ražošanas teritorijas labiekārtošanai - zemes vienības daļa 1.7037ha platībā, saskaņā ar 15.panta
1.daļas 10.punktu, kas nosaka sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā,
rūpēties par bezdarba samazināšanu.
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.
10.§
Par atbalstu Latvijas Tautas Frontes konferences
“Latvijas Tautas fronte par neatkarīgu un demokrātisku Latviju. LTF 30” organizēšanai
____________________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Dome 2018.gada 11.jūlijā ir saņēmusi Biedrības “4.maija Deklarācijas klubs”, reģ. Nr.
40008036415, juridiskā adrese: Mazā Trokšņu iela 2, Rīga, LV-1050, iesniegumu ar lūgumu sniegt
finansiālu atbalstu un nodrošināt ar transportu Latvijas Tautas Frontes organizētās konferences “Latvijas
Tautas fronte par neatkarīgu un demokrātisku Latviju. LTF 30” dalībnieku nokļūšanai uz šo konferenci
2018.gada 8.oktobrī, Rīgā, Dailes teātrī. Nepieciešamais finansējums ēdināšanas nodrošināšanai ir EUR
120 – 200.

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 13.augusta lēmumu
(protokols Nr.8, 9.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.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. Piešķirt Biedrībai “4.maija Deklarācijas klubs”, reģ. Nr.40008036415, juridiskā adrese: Mazā
Trokšņu iela 2, Rīga, LV-1050, finanšu līdzekļus EUR 100,00 (viens simts euro) apmērā Latvijas
Tautas Frontes organizētās konferences “Latvijas Tautas fronte par neatkarīgu un demokrātisku
Latviju. LTF 30” dalībnieku ēdināšanas nodrošināšanai 2018.gada 8.oktobrī, Rīgā.
2. Nodrošināt Latvijas Tautas Frontes organizētās konferences “Latvijas Tautas fronte par neatkarīgu un
demokrātisku Latviju. LTF 30” dalībniekus ar transportu.
3. Slēgt līgumu ar Biedrību “4.maija Deklarācijas klubs” par finanšu līdzekļu piešķiršanu.
4. Lēmuma 1.punktā minēto finansējumu piešķirt no novada domes līdzekļiem.
5. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs un Grāmatvedības un finanšu
nodaļas vadītājs.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
7. 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.
11.§
Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieka 2018.gada 8.augusta
rīkojuma Nr.63-v “Par komandējumu uz Spāniju” apstiprināšana
(U.Ozoliņa)
Domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
2018.gada 3.augustā Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis saņēma Valgas
(Spānija) pašvaldības mēra Hosē Maria Bello Maneiro ielūgumu uz Valgu, Spānijā ar mērķi piedalīties
XXVIII tradicionālos kultūras mantojuma svētkos un pārrunātu sadarbības iespējas starp Valgas
pašvaldību Spānijā un Valkas novada domi. Komandējums bija paredzēts laikā no 2018.gada 23.augusta
līdz 2018.gada 26.augustam.
Ņemot vērā to, ka 2018.gada augusta mēneša domes sēde ir 2018.gada 30.augustā, bet brauciens ir
pirms domes sēdes, Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks 2018.gada 8.augustā izdeva
rīkojumu Nr.63-v “Par komandējumu uz Spāniju”. 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 Finanšu komitejas 2018.gada 13.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.8, 11.§) un vadoties no Latvijas Republikas 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. un 18.3.apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 13
deputāti (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 vietnieka 2018.gada 8.augusta rīkojumu Nr.63-v “Par
komandējumu uz Spāniju” (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
12.§
Par saistošo noteikumu Nr. 13 „Grozījumi Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos
11.
noteikumos Nr.2 “Valkas novada domes 2018.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu

12.

(I.Markova, V.Šaicāns, V.A.Krauklis, S.Pilskalne)

Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu un
struktūrvienību iesniegumiem, piešķirtajiem aizņēmumiem, Pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumos
apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
1) Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums;
2) Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
3) Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
4) Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;

5) Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 13.augusta lēmumu
(protokols Nr.8, 12.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
2.punkta un 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, 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 saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada domes 2018.gada pamatbudžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Valkas novada domes 2018.gada pamatbudžets”” triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas
novada domes ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2018.gada 30.augustā

Nr.13
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018.gada 30.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.8, 12.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

1. Apstiprināt 2018.gada Valkas novada domes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumus (1.pielikums).
2. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums).
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1.pielikums
Valkas novada domes 2018.gada 30.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.13
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Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

2.pielikums

Valkas novada domes 2018.gada 30.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.13

Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr. 13„Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Valkas novada
domes 2018.gada pamatbudžets””.
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2018.gada budžeta
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
• Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi un izdevumi;
• Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
• Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
• Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;
• Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
1.Ieņēmumi
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem, citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikti
grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē – ieņēmumi palielināti par EUR 1317773.-, tajā skaitā :
1. Dažādi nenodokļu ieņēmumi EUR 8000.-;
2. Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta EUR 1245608.-;
3. Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi EUR 32708,-;
4. No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu
transferti EUR 1740.-;
5. Nodokļi par pakalpojumiem EUR 10000.-;
6. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma EUR 1000.-;
7. Pašvaldības saņemtie transferti EUR 17217.-;
8. Naudas sodi un sankcijas EUR 500.-;
9. Valsts nodevas un kancelejas nodevas EUR 1000.-.
2.izdevumi
Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un
ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par EUR 1802469.- , tajā skaitā :
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi palielināti par EUR 38003.- , tajā skaitā:
2.1.1.Valkas novada domei par EUR 17899.- videonovērošanas sistēmas ierīkošanai pilsētā;
2.1.2.Vijciema pagasta pārvaldei par EUR 3800.- darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksām;
2.1.3.Kārķu pagasta pārvaldei samazināti izdevumi par EUR 1000.- pamatojoties uz iesniegto
iesniegumu;
2.1.4.Vēlēšanu komisijai EUR 17304.-.
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 1283397,-, tajā skaitā
2.2.1.Kārķu pagasta autotransportam par EUR 11000.- transporta līdzekļu remontiem;
2.2.2.Ērģemes pagasta autotransportam par EUR 73532.- autobusa iegādei;
2.2.3.Valkas pagasta autotransportam par EUR 9000.- degvielas iegādei un transporta līdzekļu
remontiem;
2.2.4.Projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”
realizācijai EUR 1165930.-;
2.2.5.Projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” realizācijai EUR 17217.-;
2.2.6.Projekta “Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve II kārta” realizācijai EUR 520.-;
2.2.7.Projekta “karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” realizācijai EUR
2005.-;
2.2.8.Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā ” realizācijai EUR 100.-;
2.2.9.Projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai”
realizācijai EUR 200.-;
2.2.10.Projekta “Vidzeme iekļauj” realizācijai EUR 1740.-;
2.2.11.Projekta “Proti un dari” realizācijai EUR 2153.-.
2.3.Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai izdevumi palielināti par EUR 469462.-, tajā
skaitā:
2.3.1.Kārķu pagasta komunālai saimniecībai samazināti par EUR 2000.-;
2.3.2.Valkas
pagasta komunālai saimniecībai palielināti par EUR 112633.- Sēļu katlu mājas
rekonstrukcijai;
2.3.3.Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecībai par
EUR 358829,- Ērģemes katlu mājas
rekonstrukcijai.
2.4.Kultūrai izdevumi palielināti par EUR 10000.- tajā skaitā :.
2.4.1. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu nodaļai par EUR 2000.- pamatlīdzekļu iegādei;
2.4.2.Valkas kultūras namam par EUR 8000.- kultūras pasākumu organizēšanai;
2.5.Izglītībai izdevumi palielināti par EUR 1607.-, tajā skaitā:
2.5.1. Bērnu jaunatnes sporta skolai samazināti par EUR 19176.-;

2.5.2.Futbola klubam piešķirti EUR 7783.-;
2.5.3.Pabalstiem izglītībai par EUR 13000.-.
3.Finansēšana – aizņēmumi EUR 484696.-, tajā skaitā:
3.1.Valkas novada domei videonovērošanas sistēmas ierīkošanai EUR 11794.-;
3.2.Ērģemes pagasta autotransportam EUR 73532.- autotransporta iegādei;
3.3.Valkas pagasta komunālai saimniecībai EUR 112633.- Sēļu katlu mājas rekonstrukcijai;
3.4.Ērģemes pagasta dzīvokļu saimniecībai EUR 358829.- Ērģemes pagasta katlu mājas
rekonstrukcijai;
3.5.Projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība” atmaksāts saņemtais aizdevums – ES
finansējums EUR72092.-.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

13.
14.

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

13.§
Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1 “Valkas novada domes 2018.gada speciālais budžets””
apstiprināšanu

15.

(I.Markova)

Izskatot saistošo noteikumu „Grozījumi Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2018.gada speciālais budžets” projektu, dome secina, ka
nepieciešams veikt grozījumus 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 13.augusta lēmumu
(protokols Nr.8, 13.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
2.punkta un 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, 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 saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2018.gada speciālais budžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada domes 2018.gada speciālais budžets”” triju dienu laikā rakstveidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas
novada domes ēkā Beverīnas ielā 3, Valkā.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2018.gada 30.augustā

Nr.14
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018.gada 30.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.8, 13.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības 2018.gada speciālais budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

Apstiprināt 2018.gada Valkas novada domes speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumus (pielikumā).
Pielikums
Valkas novada domes 2018.gada 30.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.14
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Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

14.§

16.Par saistošo noteikumu Nr.12 “Grozījumi 2010.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.41
17.
18.
19.

“Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi””
apstiprināšanu un publicēšanu
_________________________________________________________________
(V.Zariņš)

Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk tekstā - Ministrija) vēstuli
Nr.1-18/6853 (no 03.08.2018) par Valkas novada domes 2018.gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr.12
“Grozījumi 2010.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.41 “Valkas novada teritorijas un tajā esošo
nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”” (turpmāk tekstā - Noteikumi) izvērtējumu (turpmāk tekstā Atzinums), Valkas novada domei nepieciešams sniegt piekrišanu vai nepiekrišanu Ministrijas Atzinumam.
Nepiekrišanas gadījumā Valkas novada domei ir jāsniedz atbilstošs pamatojums, jāpublicē Noteikumi un
jāinformē Ministrija par attiecīgo Valkas novada domes lēmumu.
Valkas novada domes 2018.gada 28.jūnijā sēdē tika pieņemts lēmums (protokols Nr.7, 9.§) (turpmāk
tekstā - Lēmums) palielināt līdzšinējo soda apmēru, jo prakse rādīja, ka Valkas novada domes
2010.gada 30.decembra saistošo noteikumu Nr.41 “Valkas novada teritorijas un tajā esošo nekustamo
īpašumu uzturēšanas noteikumi” pārkāpēji neveica lietošanā, valdījumā vai apsaimniekošanā esošā
nekustamā īpašuma pienācīgu uzturēšanu arī pēc administratīvā soda piemērošanas. Turklāt, Lēmums
noteica paplašināt administratīvo atbildību, iekļaujot brīdinājuma formu un nodalot fizisko un juridisko
personu atbildību.
Noteikumos noradītais soda lielumu diapazons ir pietiekošs, lai Valkas novada domes Administratīvā
komisija spētu izvērtēt soda apmēru attiecīgajiem pārkāpumiem neatkarīgi no pārkāpuma priekšmeta
specifikas, un tas neietekmēs godīgu pārkāpuma izvērtēšanu un taisnīga un samērīga soda noteikšanu.
Norādot katram diferencētajam jeb nodalītajam administratīvajam pārkāpumam noteiktu administratīvo
sodu (kurš parasti arī tiek noteikts soda lieluma diapazonā), pati soda noteikšanas kārtība attiecīgajam
pārkāpumam nemainīsies, jo katrs pārkāpums Valkas novada domes Administratīvā komisijā tiek skatīts
atsevišķi, ņemot vērā visus vainu mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 13.augusta lēmumu
(protokols Nr.8, 15.§), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr.1-18/6853 (no
03.08.2018) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtās 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. Atlikt lēmuma projekta izskatīšanu līdz nākošai domes sēdei.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
15.§
Par naudas balvas piešķiršanu par dalību BMX riteņbraukšanas čempionātā Azerbaidžānā
____________________________________________________________________
(U.Ozoliņa)
Valkas novada dome 2018.gada 25.jūnijā ir saņēmusi [..] Valkas novads, iesniegumu ar lūgumu
iespēju robežās segt [..].
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
13.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 3.§), Finanšu komitejas 2018.gada 13.augusta lēmumu
(protokols Nr.8, 16.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta, 21.panta
1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (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 naudas balvu [..] par panākumiem BMX pasaules čempionātā riteņbraukšanā Azerbaidžānā
Baku 2018.gadā no 12.-15.jūnijam.
2. Naudas balvu piešķirt no sportam paredzētajiem budžeta līdzekļiem.
3. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.

16.§

Par finansiālo atbalstu dalībai Eiropas junioru čempionātā petankā Spānijā
____________________________________________________________________
(U.Ozoliņa)
Valkas novada dome 2018.gada 6.augustā ir saņēmusi Sporta kluba “Petanks Ērģeme” valdes
locekļa Mārtiņa Kreiļa iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt Sporta kluba “Petanks Ērģeme” pārstāvju
*** un *** dalību Eiropas junioru čempionātā petankā Spānijā. Čempionāts norisināsies 2018.gada
14.-17.oktobris El Ejido, Almeria, Spānijā. Saskaņā ar pievienoto tāmi, viena dalībnieka līdzmaksājums ir
EUR 250,00.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
13.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 4.§), Finanšu komitejas 2018.gada 13.augusta lēmumu
(protokols Nr.8, 17.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta, 21.panta
1.daļas 19.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. Piešķirt finansiālu atbalstu EUR 340,00 (trīs simti četrdesmit euro) Sporta klubam “Petanks Ērģeme”
divu pārstāvju dalībai Eiropas junioru čempionātā petankā 2018.gada 10.-15.oktobrim Spānijā, El
Ejido, Almeria.
2. Lēmuma 1.punktā minētos līdzekļus piešķirt no sportam paredzētajiem budžeta līdzekļiem.
3. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
17.§
Par Valkas novada pagastu pārvalžu reorganizāciju
____________________________________________
(A.Zābers, P.Pētersons, A.Sjademe)
2017.gada 28.decembrī Valkas novada dome veica grozījumus 2017.gada 26.janvāra lēmumā
“Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1,
1.§), nosakot Ērģemes pagasta pārvaldes un Kārķu pagasta pārvaldes vadītāju amata vietu skaitu 0,5
likmes katram.
Ar 2017.gada 28.decembra lēmumu “Par Valkas novada Ērģemes pagasta pārvaldes vadītāja
iecelšanu” (protokols Nr.16, 26.§), par Ērģemes pagasta pārvaldes vadītāju dome iecēla Kārķu pagasta
pārvaldes vadītāju Pēteri Pētersonu, atļaujot viņam savienot Ērģemes pagasta pārvaldes vadītāja amatu
ar Kārķu pagasta pārvaldes vadītāja amatu.
Kārķu un Ērģemes pagastu pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons ir sagatavojis pārskatu par
paveiktajiem darbiem un secinājumiem, vadot vienlaicīgi divu pagastu pārvaldes.
Novada domes izpilddirektors Ainārs Zābers rosina augstākminēto pagastu pārvaldības pozitīvo
pieredzi izmantot tālākai pagastu pārvalžu vadības reorganizācijai un informē deputātus par sabiedriskās
apspriešanas rezultātiem Valkas, Vijciema un Zvārtavas pagastos.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām “ 21. panta 1.daļas 8.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
N O L E M J:
1. Uzdot ar 2017.gada 21.augusta rīkojumu Nr.74-v “Par Valkas novada pašvaldības struktūras
analīzes un izvērtēšanas darba grupas izveidošanu” izveidotajai darba grupai (turpmāk tekstā –
Darba grupa) izvērtēt Valkas novada pagastu pārvaldības funkciju apjomu, darbības efektivitātes
nodrošināšanai, ievērojot Kārķu un Ērģemes pagastu pārvaldes vadītāja Pētera Pētersona
pieredzi un rezultātus.
2. Uzdot Darba grupai sniegt ziņojumu un rekomendācijas deputātiem jautājuma izlemšanai un
lēmuma pieņemšanai.
3. Uzdevumu izpildi kontrolē domes priekšsēdētājs.
4. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.septembrī.
18.§
Par Valkas novada domes 2014.gada 27.februāra noteikumu Nr.7 „Par minimālo un maksimālo
izglītojamo skaitu Valkas novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” atcelšanu
______________________________________________________________________________
(U.Ozoliņa)

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas speciālisti izvērtējot izglītības iestāžu pirmsskolas
izglītības grupu darbību un finansēšanu, ierosina atcelt 2014.gada 27.februāra Valkas novada domes
2014.gada 27.februāra noteikumus Nr.7 „Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Valkas novada
izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”. Noteikumi zaudējuši aktualitāti, jo pirmsskolas grupu piepildījumu
regulē 2013.gada 17.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmu”, 2015.gada 15.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.591 „Kārtība, kādā izglītojamie tiek
uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā
arī pārcelti uz nākamo klasi”. Pedagoģiskā personāla darba samaksu nosaka izglītojamo kopējais skaits
izglītības programmā un budžeta iespējas.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada
13.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 6.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 41.panta
1.daļas 4.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. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2014.gada 27.februāra noteikumus Nr.7 „Par
minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Valkas novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
19.§
Par zemes gabala Valkas novada *** pagastā „***” atsavināšanas uzsākšanu
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Izskatot *** pilnvarotās personas ***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2018.gada 29.jūnija
iesniegumu par zemes gabala Valkas novada *** pagastā „***”, kadastra apzīmējums *** atsavināšanas
procedūras uzsākšanu, tika konstatēts:[..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 9.augusta lēmumu (protokols Nr.7, 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 1. un
2.punkta; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta”; likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.panta, kas nosaka,
ka ēkas, kas saskaņā
ar likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daļas spēkā
stāšanās laiku un kārtību” 14.pantu ir patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes,
ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punkta, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 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 „***”, kadastra apzīmējums ***, platība 0.0655ha, kas
atrodas Valkas novada *** pagastā, atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā īpašuma
atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Noteikt platību 0.0655ha, ēku īpašuma „***”, *** pagasts, Valkas novads, kas atrodas uz zemes gabala
ar kadastra apzīmējumu ***, uzturēšanai.
3. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto zemes gabalu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
4. Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt nekustamā
īpašuma novērtēšanu.
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
20.§
Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala *** pagastā, “***”,
nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Ņemot vērā [..]Valkas novada domes sēdes lēmuma (protokols Nr.***.§) 1.punktu, ***, 2018.gada
18.aprīļa iesniegumu, ar kuru viņa apliecina, ka vēlas izpirkt zemes gabalu *** pagastā “***”, kā arī

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:[..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 9.augusta lēmumu (protokols Nr.7, 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 – 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. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas novada *** pagastā, “***”, kadastra numurs ***, kas
sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu ***, platība 0.4382ha nosakot nekustamā īpašuma
atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “***”, kadastra numurs ***, kopējā platība 0.4382ha, nosacīto cenu
EUR 2264.76 (divi tūkstoši divi simti sešdesmit četri euro 76 centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir zemes gabala pirmpirkuma
tiesības, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
5. Pēc apliecinājuma saņemšanas uzdot Valkas novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas
vadītājam sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
21.§
Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabalu *** pagastā, “***”,
nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Ņemot vērā [..] Valkas novada domes sēdes lēmuma (protokols Nr.***.§) 3.1.punktu, ***, 2015.gada
15.aprīļa iesniegumu, ar kuru viņš apliecina, ka vēlas izpirkt zemes gabalus *** pagastā “***”, atsavinot tos
pa posmiem, kā arī 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: [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 9.augusta lēmumu (protokols Nr.7, 3.§) 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 – 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. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas novada *** pagastā, “***”, kadastra numurs ***,
kopējā platība 7.87ha, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem ***, platība 3.71ha
un ***, platība 4.16ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “***”, kadastra numurs ***, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem
*** un ***, kopējā platība 7.87ha, nosacīto cenu EUR 23290.57 (divdesmit trīs tūkstoši divi simti
deviņdesmit euro 57 centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir zemes gabala pirmpirkuma
tiesības, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
5. Pēc apliecinājuma saņemšanas uzdot Valkas novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas
vadītājam sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.

22.§
Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala *** pagastā, “***”,
nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu
___________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Ņemot vērā [..] Valkas novada domes sēdes lēmuma (protokols Nr.***.§) 1.punktu, ***, 2016.gada
13.janvāra iesniegumu, ar kuru viņš apliecina, ka vēlas izpirkt zemes gabalu *** pagastā “***”, kā arī
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: [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 9.augusta lēmumu (protokols Nr.7, 4.§) 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 – 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. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas novada *** pagastā “***”, kadastra numurs ***,
kopējā platība 20.96ha, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu ***, platība 20.96ha
nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “***”, kadastra numurs ***, kopējā platība 20.96ha, nosacīto cenu
EUR 30 585.57 (trīsdesmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit pieci euro 57 centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir zemes gabala pirmpirkuma
tiesības, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
5. Pēc apliecinājuma saņemšanas uzdot Valkas novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas
vadītājam sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
23.§
Par Vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības
“***”, *** pagastā un zemes gabala sagatavošanu
īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Izskatot *** pagasta dzīvojamās mājas „***”, ***, dzīvokļa tiesiskās valdītājas ***, dzīvojošas *** iela ***,
Valka, Valkas novads, 2018.gada 19.jūnijā iesniegto iesniegumu ar lūgumu slēgt Vienošanos par zemes
gabala “***”. *** nodošanu īpašumā bez atlīdzības proporcionāli dzīvokļa domājamai daļai [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 9.augusta lēmumu (protokols Nr.7, 5.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma
“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 75.panta 1., 4., 7., un 8.daļām, kas nosaka,
likuma piemērošanu attiecībā uz privatizētajiem kooperatīvajiem dzīvokļiem, kā arī par pajām
privatizētajiem
dzīvokļiem un dzīvojamām mājām, 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. Reģistrēt zemesgrāmatā pašvaldības īpašuma tiesības uz zemes gabalu *** pagastā “***”, ***,
kadastra apzīmējums ***, platība 0.2363ha vairāk vai mazāk cik izrādīsies dabā uzmērot, lai to varētu
atsavināt proporcionāli dzīvokļu domājamām daļām un noslēgt Vienošanos par zemes gabala
nodošanu īpašumā bez maksas.
2. Uzdot Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļai apkopot nepieciešamos dokumentus
zemes vienības īpašuma tiesību nostiprināšanai uz pašvaldības vārda, paredzot tā kadastrālajai
uzmērīšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus nākamā gada budžetā.
3. Pēc lēmuma 1.punkta izpildes gatavot nepieciešamos dokumentus Vienošanās līgumu slēgšanai.

4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
24.§
*** iesnieguma izskatīšana
(Z.Zariņa)
Valkas novada dome 2018.gada 25.jūlijā ir saņēmusi ***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads,
LV-4701, iesniegumu ar lūgumu piešķirt naudu malkas iegādei. [..]
Pamatojoties uz augstākminēto 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. Atteikt ***, dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, LV-4701, piešķirt pabalstu kurināmā iegādei.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.
25.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
________________________
(V.Rogainis)
Deputāts Valdis Šaicāns lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2018.gada 16.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.8 ), 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 – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, D.Bašķe, A.Sjademe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

A t c e l t Valkas novada domes [..], jo viņš rakstiski atteicies īrēt piešķirto dzīvokli.
P i e š ķ i r t [..] kopējā platība 40,6 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Valkas pagasta pārvaldi.
P i e š ķ i r t [..] kopējā platība 65,0 m2, dzīvojamā platība 41,9 m2, 1.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības
pakāpe –labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
P i e š ķ i r t [..] kopējā platība 52,9 m2, dzīvojamā platība 32,7 m2, 1.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības
pakāpe –labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
Piešķirt [..] kopējā platība 41,1 m2, dzīvojamā platība 31,4 m2, 1.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības
pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
P i e š ķ i r t [..] kopējā platība 41,8 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Valkas pagasta pārvaldi.
A t ļ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim[..].
A t ļ a u t pārrakstīt īres līgumu [..]
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).
26.§
Par Valkas novada Bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu
_____________________________________________________

(V.A.Krauklis)
Uz vakanto Valkas novada Bāriņtiesas locekļa amatu tika izsludināts konkurss, konkursam pieteicās
seši pretendenti. Konkursa komisija, izvērtējot pretendentu atbilstību vakantajam amatam, pieņēma
lēmumu ieteikt Valkas novada domei par Valkas novada Bāriņtiesas locekli ievēlēt Lāsmu Eglīti.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 26.punkta, deputāti atklāti 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. Par Valkas novada Bāriņtiesas locekli ievēlēt Lāsmu Eglīti.
2. Uzdot Valkas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājam slēgt darba līgumu ar Lāsmu Eglīti par Valkas
novada Bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanu ar 2018.gada 1.septembri.
3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
27.§
Par Valkas novada domes priekšsēdētāja 2018.gada 10.augusta rīkojuma Nr. 239-p
“Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Olitu Šauju” apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Ņemot vērā Olitas Šaujas 2018.gada 11.jūlija iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no Ērģemes
pamatskolas direktora pienākumiem ar 2018.gada 17.augustu, 2018.gada 10.augustā Valkas novada
domes priekšsēdētājs izdeva rīkojumu Nr.239-p “Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Olitu Šauju”,
Olitu Šauju atbrīvojot no Ērģemes pamatskolas direktora amata ar 2018.gada 17.augustu.
Saskaņā ar Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Valkas novada
pašvaldības nolikums” 16.15 apakšpunktu, domes priekšsēdētājs ārkārtas gadījumos izdod rīkojumus par
jautājumiem, kas ir domes kompetencē, kuri pēc tam apstiprināmi domes sēdē.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 9.punkta, deputāti atklāti 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 Valkas novada domes priekšsēdētāja 2018.gada 10.augusta rīkojumu Nr.239-p “Par
darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Olitu Šauju “.
2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
28.§
Par Gitas Avotes iecelšanu Valkas novada Ērģemes pamatskolas direktora amatā
______________________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Uz Ērģemes pamatskolas direktora amata vakanci tika izsludināts konkurss. Konkursam pieteicās divi
pretendenti. Konkursa komisija 2018.gada 27.augustā, izvērtējot pretendentu atbilstību amatam, pieņēma
lēmumu ieteikt Valkas novada domei par Ērģemes pamatskolas direktori iecelt Gitu Avoti.
2018.gada 29.augustā ir saņemts saskaņojums Nr.4-7e/2018/2921 no Izglītības un zinātnes
ministrijas par G.Avotes kandidatūru Ērģemes pamatskolas direktores amatam. Saskaņā ar Izglītības
likuma 17.panta 3.daļas 2.punktu novada pašvaldība pieņem darbā izglītības iestādes vadītāju.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 9.punkta, deputāti atklāti 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. Par Valkas novada Ērģemes pamatskolas direktori iecelt Gitu Avoti.
2. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram slēgt darba līgumu ar Gitu Avoti par pieņemšanu
darbā par Valkas novada Ērģemes pamatskolas direktori ar 2018.gada 1.septembri.
3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
29.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
Valsts probācijas dienestam

___________________________________________________
(V.Zariņš)
Dome izskata Valsts probācijas dienesta 15.08.2018. vēstuli ar lūgumu pagarināt neapdzīvojamo
telpu Rūjienas ielā 3D, Valkā, nomas līguma termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim.
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. Pagarināt ar Valsts probācijas dienestu 2005.gada 1.martā noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā,
Rūjienas ielā 3D nomas līguma termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim (ieskaitot).
2. Uzdot Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot grozījumus telpas nomas līgumā un
iesniegt domes priekšsēdētājam parakstīšanai.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.
30.§
Par Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieka 2018.gada 1.augusta rīkojuma Nr.60-v
“Par dzīvokļu piešķiršanu” apstiprināšanu
_______________________________________________
(V.Zariņš)
Ņemot vērā to, ka 2018.gada jūlija mēnesī novada domes sēde nenotika, Valkas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks pamatojoties un Dzīvokļu komisijas 18.07.2018. sēdes lēmumu (protokols Nr.7)
2018.gada 1.augustā izdeva rīkojumu Nr.60-v “Par dzīvokļu piešķiršanu”. 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 un vadoties no Latvijas Republikas “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 vietnieka 2018.gada 1.augusta rīkojumu Nr.60-v
“Par dzīvokļu piešķiršanu” (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi

31.§
Par Valkas novada domes priekšsēdētāja komandēšanu uz Azerbaidžānu
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to
nepiedalās.
Valkas novada dome 2018.gada 17.augustā saņēmusi Latvijas Pašvaldību savienības vēstuli Nr.
0820182387/A1187 ar lūgumu komandēt Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli uz
Azerbaidžānu no 2018.gada 15.-20.oktobrim. Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku notiks Azerbaidžānas un
Latvijas pašvaldību vadītāju tikšanās, kurā aicināta piedalīties LPS delegācija. Delegācijas sastāvā
iekļauts Valkas novada domes priekšsēdētājs. Vizītes laikā tiks pārrunāta abu valstu pašvaldību
sadarbība un turpmākās sadarbības iespējas.
Viesnīcas izdevumus un vietējā transporta izdevumus segs uzņemošā puse.
Pamatojoties uz augstākminēto 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 – 13 deputāti (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. Komandēt Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli uz Baku (Azerbaidžāna) no
2018.gada 15.-20.oktobrim, lai Latvijas pašvaldību vadītāju delegācijas sastāvā tiktos ar
Azerbaidžānas pašvaldību vadītājiem.
2. Apmaksāt dienas naudu 100% apmērā par lēmuma 1.punktā minētajām 6 komandējuma dienām.
3. Apmaksāt aviobiļešu Rīga-Stambula-Baku-Stambula-Rīga iegādes izdevumus.
4. Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim par darbu atpūtas dienā
2018.gada 20.oktobrī piešķirt atpūtas dienu 2018.gada 24.oktobrī.
5. Domes priekšsēdētāja Ventam Armandam Krauklim pēc komandējuma iesniegt komandējuma atskaiti
Grāmatvedības un finanšu nodaļā.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
32.§
Par iesnieguma izskatīšanu ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Valkā, *** ielā ***
_______________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome izskata pašvaldībai piederošā dzīvokļa Valkā, *** ielā ***, īrnieces ***, personas kods ***-***,
dzīvo *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2018.gada 20.augusta iesniegumu ar lūgumu nodot atsavināšanai
viņas īrēto dzīvokli Valkā, *** iela ***.
Atbilstoši likuma “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 4.panta 4.daļas 5.punktam
atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas
personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt attiecīgo dzīvokļa īpašumu vai
viendzīvokļa dzīvojamo māju.
Likuma 45.panta 3.daļa nosaka, ka atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa
māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir
noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes
locekļiem. Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja :
1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no
viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;
2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.
*** ar ***Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.***.,***.§) tika piešķirts dzīvoklis Valkā,
*** ielā ***. Minētā dzīvokļa īres līgumu [..]. Dzīvoklis pieteikuma iesniedzējai piešķirts pamatojoties uz
likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 15.pantu.
Ar 2002.gada 1.janvāri stājās spēkā likums „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”, kur 20.
pantā ir noteikts, ka „šajā likumā paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas
netiek nodotas privatizācijai, tās nevar iegūt īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un tās nav
pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām.”
Izvērtējot iepriekšminēto tiek secināts, ka dzīvoklis Valkā, *** ielā ***, nav nododams atsavināšanai.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
4.daļas 5.punkta, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.panta un
likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta 17 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. Nenodot atsavināšanai Valkas novada pašvaldībai piederošo dzīvokli Valkā, *** ielā ***, kas īrniecei
piešķirts ***, kā palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesnieguma iesniedzējam un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantiem to viena mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā
– Antonijas ielā 6, Rīgā, LV – 1010.
33.§
Par nomas tiesību izsoli uz telpas – kabinets nomu, Rīgas ielā 24, Valkā
____________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada domes īpašumā ir telpa – kabinets, Rīgas ielā 24, Valkā, 1.stāvā Nr.004 (14.4 m²), kuru
Valkas novada dome neizmanto.
Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
regulē rakstiskas nomas tiesību izsoles kartību.
Nomas objekta nosacītā nomas maksa mēnesī ir EUR 1,70 par 1 m2 bez PVN. PVN tiek aprēķināts
atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punkta, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunkta un Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija
noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2.1.nodaļas noteikumiem, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 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 nomas objekta – kabinets - Valkā, Rīgas ielā 24, (pirmajā stāvā, telpu grupa Nr.004, 14.4
m2 platībā) nosacīto nomas maksu mēnesī - EUR 1.70 par 1 m2 bez PVN.
2. Uzdot Valkas novada Pašvaldību īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai rīkot atklātu,
rakstisku nomas objekta nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli saskaņā ar izsoles noteikumiem
(pielikumā).
3. Noteikt izsoles laiku – 2018.gada 21. septembrī plkst.11:00.
4. Publicēt sludinājumu par izsoli pašvaldības mājaslapā www.valka.lv un izvietot publiski pieejamā vietā
Valkas novada domes ēkā, Valkā, Beverīnas ielā 3.
5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018.gada 30.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.8,33.§)
Telpas – kabinets, nomas tiesību
Rīgas ielā 24, Valkā,
IZSOLES NOTEIKUMI
I Vispārīgie noteikumi
1. Izsole tiek rīkota, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515
„Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”.
2. Izsoles organizētājs – Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisija (turpmāk tekstā – izsoles komisija), Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701.
3. Izsoles mērķis – noteikt izdevīgāko nomas tiesību piedāvājumu uz Valkas novada domes (turpmāk
testā - iznomātājs) īpašumā esošo telpu – kabinets, Valkā, Rīgas ielā 24, (pirmajā stāvā, telpas Nr.
004, 14.4m2 platībā), ēkas kadastra apzīmējums 9401 001 0532 001.
II Izsoles objekta raksturojums
4. Izsoles objekts ir nedzīvojama iekštelpa – kabinets Valkā, Rīgas ielā 24, (pirmajā stāvā, telpas
grupas Nr.004, 14.4 m2 platībā), ēkas kadastra apzīmējums 9401 001 0532 001 (turpmāk tekstā nomas objekts).
5. Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, centralizētā apkure,
koplietošanas sanitārās telpas ar ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumiem.
6. Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes locekli Ivo
Meļķi, tālr.64781272; mob.tālr.: +37126465346.
III Izsoles noteikumi un nosacītā cena
7. Nomas objekta nosacītā cena: nosacītā nomas maksa mēnesī ir EUR 1,70 par 1 m2 bez PVN. PVN
tiek aprēķināts atbilstoši normatīvajiem aktiem.
8. Pieteikumu atvēršana notiks 2018.gada 21.septembrī plkst.11:00, Valkas novada domes telpās,
Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, pirmajā stāvā – apspriežu telpā.
9. Tiek rīkota nomas objekta pirmā izsole - atklāta, rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
10. Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos
noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
11. Minētajās telpās nedrīkst nodarboties ar šādu komercdarbību:
11.1. jebkādu lietotu preču tirdzniecību un uzglabāšanu;
11.2. rūpnieciski ražotu alkoholisku produktu tirdzniecību un uzglabāšanu, izņemot lietošanai uz
vietas (kafejnīca u.tml.);
11.3. svaigas gaļas un zivju produktu tirdzniecību un uzglabāšanu.
12. Piedaloties izsolē, izsoles dalībnieks iesniedz šajos noteikumos paredzēto pieteikumu, kurā
piedāvātais nomas maksas apmērs (mēnesī) nav zemāks par nomas objekta nosacīto cenu.
Pieteikumam jābūt parakstītam.
IV Izsoles dalībnieki un tās norise
13. Lai kļūtu par izsoles dalībnieku, nomas tiesību pretendentam līdz 2018.gada 21.septembra plkst.
9:00 jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai
jāatsūta pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701,
lai sūtījums tiktu saņemts līdz šajā punktā norādītajam termiņam.
Pieteikumā norāda:
13.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi; juridiska
persona – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
13.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
13.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir);
13.4. nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra apzīmējumu un platību;
13.5. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā saskaņā

13.6. piedāvāto nomas maksas apmēru mēnesī par 1 m2 bez PVN.
14. Izsoles komisija ir tiesīga pārbaudīt dalībnieku dokumentos sniegtās ziņas un, ja tiek atklāts, ka
izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, to svītro no dalībnieku saraksta un nepieļauj dalību
izsolē. Atkārtotas izsoles gadījumā, šīm personām nav atļauts piedalīties.
15. Ziņas par izsoles dalībniekiem nav izpaužamas līdz izsoles sākumam.
16. Nomas tiesību pretendents pieteikumu iesniedz slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums
tiek iesniegts rakstiskai izsolei, kā arī nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra
numuru un nomas tiesību pretendentu.
17. Iznomātājs reģistrē saņemtos pieteikumus to saņemšanas secībā, norāda saņemšanas datumu un
laiku, kā arī nomas tiesību pretendentu. Pieteikumu glabā slēgtā aploksnē līdz izsoles sākumam.
18. Nomas tiesību pretendents drīkst piedalīties rakstiskā izsolē, ja pieteikums iesniegts publikācijā par
nomas tiesību izsoli norādītajā termiņā.
19. Pieteikumu atvēršanu publikācijā par nomas tiesību izsoli norādītajā datumā, laikā un vietā rīko
izsoles komisija.
20. Izsoles komisija publikācijā par nomas tiesību izsoli norādītajā pieteikumu atvēršanas datumā, laikā
un vietā klātesošajiem paziņo, ka sākusies izsole un pieteikumu pieņemšana ir pabeigta.
21. Pieteikumu atvēršana ir atklāta, un tos atver iesniegšanas secībā.
22. Ja pieteikumā nav iekļauta šo noteikumu 13.punktā minētā informācija vai nomas pieteikumā
piedāvātais nomas maksas apmērs ir mazāks par publicēto nomas objekta nosacīto nomas maksas
apmēru, izsoles komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no dalības
rakstiskā izsolē un nomas pieteikumu neizskata.
23. Izsoles komisijas loceklis pēc pieteikumu atvēršanas nosauc nomas tiesību pretendentu, pieteikuma
iesniegšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību pretendenta piedāvāto nomas maksas apmēru un
parakstās uz pieteikuma (parakstās arī pārējie komisijas locekļi). Nomas pieteikumu atvēršanu
protokolē. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.
24. Ja tiek saņemti divu un vairāk pretendentu nomas tiesību pieteikumi, izsoles uzvarētājs tiek noteikts
izrēķinot visā nomas periodā (10 gadi jeb 120 mēneši) saņemto kopējo nomas maksu par 1 m2, ko
aprēķina pēc formulas:
Kopējā nomas maksa = Y1x12+Y2x108 , kur
Y1 – pirmajā nomas gadā piedāvātā nomas maksa mēnesī par 1 m2,
12 - mēnešu skaits pirmajā nomas gadā,
Y2 – sākot ar otro nomas gadu piedāvātā nomas maksa mēnesī par 1 m2,
108 - mēnešu skaits sākot ar otro nomas gadu.
25. Ja nepieciešams papildu laiks, lai izvērtētu pieteikumu atbilstību publicētajiem iznomāšanas
nosacījumiem, pēc pieteikumu atvēršanas paziņo laiku un vietu, kad tiks paziņoti rakstiskas izsoles
rezultāti. Ja papildu izvērtējums nav nepieciešams, pēc visu pieteikumu atvēršanas paziņo, ka
rakstiskā izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko nomas maksu un nomas tiesību pretendentu, kas
to nosolījis un ieguvis tiesības slēgt nomas līgumu. Rakstiskās izsoles rezultātu paziņošanu protokolē.
26. Ja pēc visu pieteikumu atvēršanas izrādās, ka vairāki nomas tiesību pretendenti piedāvājuši vienādu
augstāko nomas maksu, izsoles komisija veic vienu no šādām darbībām:
26.1. turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no nomas tiesību pretendentiem vai to
pārstāvjiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, ja tie piedalās pieteikumu
atvēršanā, un organizē piedāvājumu tūlītēju atvēršanu;
26.2. rakstiski lūdz nomas tiesību pretendentus, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu,
izteikt rakstiski savu piedāvājumu par iespējami augstāko nomas maksu, nosakot piedāvājumu
iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku, vietu un kārtību.
27. Ja neviens no nomas tiesību pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu,
neiesniedz jaunu piedāvājumu par augstāku nomas maksu, iznomātājs pieteikumu iesniegšanas
secībā rakstiski piedāvā minētajiem pretendentiem slēgt nomas līgumu atbilstoši to nosolītajai nomas
maksai.
28. Iznomātājs apstiprina rakstiskās izsoles rezultātus un divu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu
paziņošanas publicē vai nodrošina minētās informācijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā
internetā.
29. Ja publikācijā par nomas tiesību izsoli norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens nomas
tiesību pretendents nav pieteicies, iznomātājs var pazemināt nosacīto nomas maksu un rīkot atkārtotu
izsoli.
V Nomas līguma noslēgšana un tā nosacījumi
30. Par izsoles uzvarētāju kļūst nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu.
31. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar to nomas tiesību pretendentu, kurš piedāvājis visaugstāko nomas
maksu. Nomas tiesību pretendents septiņu darbdienu laikā pēc rakstiskās izsoles rezultātu
paziņošanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja
iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu
atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.
32. Ja nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas līgumu,
iznomātājam ir tiesības secīgi piedāvāt slēgt nomas līgumu tam pretendentam, kurš piedāvāja
nākamo augstāko nomas maksu. Iznomātājs divu darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma
nosūtīšanas publicē vai nodrošina minētās informācijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā internetā.
33. Nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz šo noteikumu
31.punktā minēto piedāvājumu sniedz divu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja nomas tiesību
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38.

39.
40.
41.

pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, septiņu
darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas viņš paraksta nomas līgumu. Iznomātājs ne vēlāk
kā divu darbdienu laikā pēc nomas līguma parakstīšanas publicē vai nodrošina minētās informācijas
publicēšanu pašvaldības mājaslapā internetā.
Gadījumā, ja arī nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu,
neizmanto tiesības noslēgt nomas līgumu, izsole atzīstama par nenotikušu.
Nomas līgumu iznomātāja vārdā kā ēkas apsaimniekotājs ir tiesīga slēgt SIA “Valkas Namsaimnieks”.
Nomas objekts tiek iznomāts uz 10 gadiem.
Gadījumā, ja nomnieks plāno nomas objektā veikt kapitālos ieguldījumus, pirms darbu veikšanas
visas darbības un plānotie izdevumi saskaņojami Valkas novada domē, izskatot to Saimniecisko lietu
komitejā.
Veicot kapitālieguldījumus nomas objektā, nomniekam ir iespējams saņemt nomas maksas atlaidi līdz
50% no nomas maksas summas, atkarībā no veiktajiem kapitālieguldījumiem. Pēc darbu veikšanas
kopējais ieguldījumu apmērs un nomas maksas atlaide ir apstiprināma ar Valkas novada domes
sēdes lēmumu, ja iepriekš ticis izpildīts šo noteikumu 36.punkts.
Nomas maksas atlaide neattiecas uz komunālo pakalpojumu maksu.
Par komunālajiem pakalpojumiem, ēkas apsaimniekošanas pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem
nomnieks slēdz līgumus ar Valkas novada domi, SIA “Valkas Namsaimnieks” un citiem pakalpojumu
sniedzējiem.
Nomniekam atsevišķi jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis atbilstoši maksājuma paziņojumam.

VI Noslēguma jautājums
42. Sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Valkas novada domē līdz izsoles rezultātu
apstiprināšanas dienai.
34.§
Par nomas tiesību izsoli uz komerctelpu nomu, Rīgas ielā 24, Valkā
____________________________________________________________________
(L.Engere, V.A.Krauklis, V.Zariņš)
Valkas novada domes īpašumā ir komerctelpu grupa Rīgas ielā 24, Valkā, 1.stāvā (telpu grupas Nr.
002) ar kopējo platību 65.0m2, kas sastāv no kases telpas Nr.1 (11.5 m²), priekštelpas Nr.2 (9.7m2),
darbnīcas Nr.3 (26.8m2) un darbnīcas Nr.4 (17.0m2), kuras Valkas novada dome neizmanto.
Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
regulē rakstiskas nomas tiesību izsoles kartību.
Nomas objekta nosacītā nomas maksa mēnesī ir EUR 1,70 par 1 m2 bez PVN. PVN tiek aprēķināts
atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punkta, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunkta un Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija
noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2.1.nodaļas noteikumiem, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 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 nomas objektam – komerctelpas - Valkā, Rīgas ielā 24, pirmajā stāvā, telpu grupa Nr.002,
ar kopējo platību 65.0m2, kas sastāv no kases telpas nr.1 (11.5 m²), priekštelpas Nr.2 (9.7m2),
darbnīcas Nr.3 (26.8m2) un darbnīcas Nr.4 (17.0m2), nosacīto nomas maksu mēnesī - EUR 1.70 par 1
m2 bez PVN.
2. Uzdot Valkas novada Pašvaldību īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai rīkot atklātu,
mutisku nomas objekta nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli saskaņā ar izsoles noteikumiem
(pielikumā).
3. Noteikt izsoles laiku – 2018.gada 21.septembrī plkst.11:30.
4. Publicēt sludinājumu par izsoli pašvaldības mājaslapā www.valka.lv un izvietot publiski pieejamā vietā
Valkas novada domes ēkā, Valkā, Beverīnas ielā 3.
5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018.gada 30.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.8, 34.§)
Komerctelpu nomas tiesību
Rīgas ielā 24, Valkā,
MUTISKAS IZSOLES NOTEIKUMI

1.
2.
3.

4.
1.

2.
3.
4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

1.Vispārīgie noteikumi
Izsole tiek rīkota, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515
„Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”.
Izsoles organizētājs – Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisija (turpmāk tekstā – izsoles komisija), Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701.
Izsoles mērķis – noteikt augstāko nomas tiesību piedāvājumu uz Valkas novada domes (turpmāk
testā - iznomātājs) īpašumā esošajām komerctelpām - Valkā, Rīgas ielā 24, pirmajā stāvā, telpu
grupa Nr.002, ar kopējo platību 65.0m2, kas sastāv no kases telpas nr.1 (11.5 m²), priekštelpas nr.2
(9.7m2), darbnīcas nr.3 (26.8m2) un darbnīcas nr.4 (17.0m2), ēkas kadastra apzīmējums 9401 001
0532 001.
Pirmā, mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Izsoles objekts
Izsoles objekts ir nomas tiesības uz pašvaldības nedzīvojamām iekštelpām – komerctelpu Valkā,
Rīgas ielā 24, (pirmajā stāvā, telpu grupa Nr.002, ar kopējo platību 65.0m2, kas sastāv no kases
telpas nr.1 (11.5 m²), priekštelpas nr.2 (9.7m2), darbnīcas nr.3 (26.8m2) un darbnīcas nr.4 (17.0m2),
ēkas kadastra apzīmējums 9401 001 0532 001 (turpmāk tekstā - nomas objekts).
Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, centralizētā apkure,
koplietošanas sanitārās telpas ar ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumiem.
Nomas līguma termiņš 10 gadi.
Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes locekli Ivo
Meļķi, tālr.64781272; mob.tālr.: +37126465346.
Izsoles noteikumi un nosacītā cena
Nomas objekta nosacītā nomas maksa mēnesī ir EUR 1,70 par 1 m2 bez PVN. PVN tiek aprēķināts
atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Izsoles solis – EUR 0,05 (0 eiro 5 centi).
Mutiska izsole notiks 2018.gada 21.septembrī plkst.11:30, Valkas novada domes telpās, Beverīnas
ielā 3, Valkā, Valkas novadā, pirmajā stāvā – apspriežu telpā.
Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos
noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
Minētajās telpās nedrīkst nodarboties ar šādu komercdarbību:
3.5.1. jebkādu lietotu preču tirdzniecību un uzglabāšanu;
3.5.2. rūpnieciski ražotu alkoholisku produktu tirdzniecību un uzglabāšanu, izņemot lietošanai uz
vietas (kafejnīca u.tml.);
3.5.3. svaigas gaļas un zivju produktu tirdzniecību un uzglabāšanu.
Piedaloties izsolē, izsoles dalībnieks iesniedz šajos noteikumos paredzēto pieteikumu, kurā
piedāvātais nomas maksas apmērs (mēnesī) nav zemāks par nomas objekta nosacīto cenu.
Pieteikumam jābūt parakstītam.

4. Pieteikumu dokumenti, to iesniegšanas un reģistrēšanas kārtība
1. Lai kļūtu par izsoles dalībnieku, nomas tiesību pretendentam līdz 2018.gada 21.septembra plkst.9:00
personīgi, ar pilnvarotas personas starpniecību vai, nosūtot pa pastu, sludinājumā noteiktajā termiņā
Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, jāiesniedz pieteikums (Pielikums 1) ar apliecinājumu
par piedalīšanos izsolē saskaņā ar Noteikumiem:
4.1.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi; juridiska
persona – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
2.
nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
3.
elektroniskā pasta adresi (ja ir);
4.
nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra apzīmējumu un platību;
5.
nomas laikā plānotās darbības nomas objektā.
2. Pieteikuma sastāvā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst prasībām, kuras noteiktas spēkā esošajos
normatīvajos aktos par dokumentu un to atvasinājumu noformēšanu.
3. Pieteikuma dokumenti jāsagatavo valsts valodā. Ārvalstīs izdotajiem dokumentiem vai dokumentiem
svešvalodā jāpievieno apliecināts dokumenta tulkojums valsts valodā.
4. Izsoles komisija ir tiesīga pārbaudīt dalībnieku dokumentos sniegtās ziņas un, ja tiek atklāts, ka
izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, to svītro no dalībnieku saraksta un nepieļauj dalību
izsolē. Atkārtotas izsoles gadījumā, šīm personām nav atļauts piedalīties.
5. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja :
1.
nav vēl iestājies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;
2.
sludinājumā norādītajā dalībnieku reģistrācijas vietā nav iesniegti visi šo noteikumu 14.
punktā minētie dokumenti.
3. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 4.1.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles
dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu,
uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru,
juridisko adresi, un reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību (skat.
1.Pielikums).

4.
5.

Dalībniekiem reģistrācijas apliecību numuru piešķir tādā kārtas secībā, kādā Dalībnieki iesnieguši
rakstisku Pieteikumu.
Ziņas par izsoles dalībniekiem nav izpaužamas līdz izsoles sākumam.

5.
Izsoles norise
5.1. Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtība ir reģistrētas izsoles
dalībnieku reģistrā.
5.2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks.
5.3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks,
komisija izsoli var atlikt, bet ne ilgāk kā uz divām stundām. Ja pēc noteiktā termiņa nav ieradušies
pārējie dalībnieki, izsole tiek uzsākta.
5.4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē.
5.5. Izsoles sekretārs pēc personas apliecinoša dokumenta pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās
personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru, kas atbilst dalībnieka sarakstā
ierakstītajam numuram.
5.6. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to
pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu, un tie ar savu parakstu apliecina gatavību pārsolīt
nosacīto cenu. Ja izsolē dalībnieku pārstāv persona, kura nav reģistrēta izsoles dalībnieku
reģistrācijas lapā, un kurai nav Uzņēmumu reģistrā reģistrētas tiesības pārstāvēt dalībnieku, tai
jāiesniedz pilnvara. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš neapstiprina gatavību pārsolīt nosacīto nomas
maksu, ir atteicies no dalības izsolē.
5.7. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir
iepazinušies ar izsoles Noteikumiem, un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
5.8. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina izsoles dalībniekus ar komisijas sastāvu un
pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
5.9. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo Nomas objektu, paziņo nosacīto nomas maksu, kā arī izsoles
soli – summu par kādu nosacītā nomas maksa tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
5.10. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process. Solīšana sākas no Nomas objekta
nosacītās nomas maksas. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas komisijas
priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
5.11. Solīšana notiek tikai pa Noteikumos noteikto izsoles soli.
5.12. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nomas objekta nosacīto nomas maksu un aicina
dalībniekus sākt solīšanu.
5.13. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs
paziņo solītāja numuru un piedāvāto nomas maksu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku
nomas maksu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko nomas maksu un
fiksē to ar āmura piesitienu.
5.14. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nomas objekta tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs
apliecinājums, ka viņš palielina solīto Nomas objekta nomas maksu par noteikto izsoles soli.
5.15. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu nomas maksu un vizuāli nav iespējams izšķirt,
kurš piedāvāja pirmais, tad piedāvātā nomas maksa tiek reģistrēta visiem šīs nomas maksas
solītājiem. Ja augstāku nomas maksu neviens nesola, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no
šiem dalībniekiem Nomas objekts tiek nodots. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas
atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk
lozes, atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par
Nomas objekta nosolītāju.
5.16. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko nomas maksu, pēc nosolīšanas uzrāda izsoles komisijai
savu solīšanas karti un ar parakstu protokolā apliecina tajā norādītās nomas maksas atbilstību
nosolītajai.
5.17. Izsoles dalībnieks, kurš Nomas objektu nosolījis, bet neparakstās protokolā, zaudē tiesības uz paša
sniegtajiem nomas maksas paaugstinājumiem. Šajā gadījumā Nomas objekta nosolītājs ir
dalībnieks, kurš ir piedāvājis nākošo augstāko nomas maksu.
5.18. Gadījumā, ja neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis sākumcenu, izsole atzīstama par
nenotikušu.
1.
2.
3.

4.

6. Nomas līguma noslēgšana un tā nosacījumi
Par izsoles uzvarētāju kļūst nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu.
Lēmumu par Izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņem Izsoles komisija un divu darba dienu laikā no
Izsoles dienas tas tiek publicēts Valkas novada domes mājas lapā.
Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar to nomas tiesību pretendentu, kurš piedāvājis visaugstāko
nomas maksu. Nomas tiesību pretendents septiņu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu
publicēšanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja
iepriekš minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu
atteikumu, ir uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.
Ja nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas
līgumu, iznomātājam ir tiesības secīgi piedāvāt slēgt nomas līgumu tam pretendentam, kurš
piedāvāja nākamo augstāko nomas maksu. Iznomātājs divu darbdienu laikā pēc minētā
piedāvājuma nosūtīšanas publicē vai nodrošina minētās informācijas publicēšanu pašvaldības
mājaslapā internetā.

5.

Nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz šo
noteikumu 6.4. punktā minēto piedāvājumu sniedz divu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja
nomas tiesību pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas
maksu, septiņu darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas viņš paraksta nomas līgumu.
Iznomātājs ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc nomas līguma parakstīšanas publicē vai nodrošina
minētās informācijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā internetā.
6.
Gadījumā, ja arī nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu,
neizmanto tiesības noslēgt nomas līgumu, izsole atzīstama par nenotikušu.
7.
Nomas līgumu iznomātāja vārdā kā ēkas apsaimniekotājs ir tiesīga slēgt SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
8.
Nomas objekts tiek iznomāts uz 10 gadiem.
9.
Gadījumā, ja nomnieks plāno nomas objektā veikt kapitālos ieguldījumus, pirms darbu veikšanas
visas darbības un plānotie izdevumi saskaņojami Valkas novada domē, izskatot to Saimniecisko
lietu komitejā.
6.10. Veicot kapitālieguldījumus nomas objektā, nomniekam ir iespējams saņemt nomas maksas atlaidi
līdz 50% no nomas maksas summas, atkarībā no veiktajiem kapitālieguldījumiem. Pēc darbu
veikšanas kopējais ieguldījumu apmērs un nomas maksas atlaide ir apstiprināma ar Valkas novada
domes sēdes lēmumu, ja iepriekš ticis izpildīts šo noteikumu 36.punkts.
6.11. Nomas maksas atlaide neattiecas uz komunālo pakalpojumu maksu.
12. Par komunālajiem pakalpojumiem, ēkas apsaimniekošanas pakalpojumiem un citiem
pakalpojumiem nomnieks slēdz līgumus ar Valkas novada domi, SIA “Valkas Namsaimnieks” un
citiem pakalpojumu sniedzējiem.
13. Nomniekam atsevišķi jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis atbilstoši maksājuma paziņojumam.
7.
1.

Noslēguma jautājums
Sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Valkas novada domē piecu dienu laikā no
dienas, kas izsoles dalībniekam kļuva zināms par pārkāpumu, kas ir sūdzības priekšmets.

PIELIKUMS 1
Komerctelpu nomas tiesību
Rīgas ielā 24, Valkā,
MUTISKAS IZSOLES NOTEIKUMIEM
PIETEIKUMS DALĪBAI IZSOLĒ
Nomas tiesību pretendents:
Nosaukums/vārds, uzvārds
_________________________________________________________;
Vienotais reģistrācijas Nr.,/ p.k. _________________________________________________________;
Juridiskā adrese/ adrese
__________________________________________________________
__________________________________________________________;
Kontakttālrunis
__________________________________________________________;
e-pasta adrese:
__________________________________________________________.
Persona, kura ir tiesīga pārstāvēt
nomas tiesību pretendentu
vai pilnvarotā persona
__________________________________________________________
Ar šī pieteikuma iesniegšanu
____________________________________________________________________________________
(nomas tiesību pretendents)

piesaka savu dalību īpašuma nomas tiesību mutiskā izsolē, kur nomas objekts ir komerctelpas Valkā,
Rīgas ielā 24, (pirmajā stāvā, telpu grupa Nr.002, ar kopējo platību 65.0m2, kas sastāv no kases telpas nr.
1 (11.5 m²), priekštelpas nr.2 (9.7m2), darbnīcas nr.3 (26.8m2) un darbnīcas nr.4 (17.0m2), ēkas kadastra
apzīmējums 9401 001 0532 001.
Plānotā darbība nomas objektā:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
.

______________
Datums

______________________
paraksts

35.§
Par izīrēta dzīvokļa Valkā, *** iela ***, dzīvoklis ***, atsavināšanas procesa uzsākšanu
_______________________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, dzīvo *** ielā ***, dzīvoklis ***, Valka, Valkas novads, 2018.gada 10.augustā iesniegto
iesniegumu ar lūgumu uzsākt atsavināšanas procedūru par viņas īrēto dzīvokli Valkā, *** iela ***, tika
konstatēts:
Atbilstoši likuma “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 4.panta 4.daļas 5.punktam
atsevišķos gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas
personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt attiecīgo dzīvokļa īpašumu vai
viendzīvokļa dzīvojamo māju.
Dzīvoklis, pieteikuma iesniedzējam, nav piešķirts pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā” 7., 14. un 15.pantiem
Spēkā esošais dzīvokļa Valkā, *** iela ***, dzīvoklis ***, īres līgums ar *** noslēgts ***.gada ***.***.
Saskaņā ar 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 5. punkta 4.daļu ir noteikts ja dzīvojamās mājas, tās domājamās daļas vai
dzīvokļa īpašuma atsavināšanas ierosinājumu iesniedz likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā minētās
personas, ierosinājumu paraksta īrnieks (īrnieki, ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis) vai viņa ģimenes
loceklis. Atsavināšanas ierosinājumam pievieno: izziņu par īres un komunālo maksājumu parāda esību vai
neesību.
2018.gada 22.augustā saņemta SIA “Valkas Namsaimnieks” izziņa Nr.120, kur norādīts, ka *** nav īres
un komunālo maksājumu parādu.
Uz šī lēmuma pieņemšanas dienu, vēl nav nostiprinātas zemesgrāmatā pašvaldības īpašuma tiesības
uz minēto dzīvokli. Līdz ar to paralēli nekustamā īpašuma dokumentu sakārtošanai un reģistrēšanai
zemesgrāmatā, varētu tikt pieprasīti arī nepieciešamie dokumenti atsavināšanas procedūras turpināšanai.
*** atbilst likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 4.panta 4.daļas 5.punktam kā
minētā nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinātājs.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta 4.daļas 1.punktu, īrnieks vai
viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja īrnieks un viņa ģimenes
locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašuma īrēto
viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu.
Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu ir jāņem vērā:
1. likuma „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.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.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļa norāda, ka lēmumā par nekustamā
īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma
turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi. Pamatojoties uz minētā
likuma 37.panta 4.punktu, gadījumā ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta 4.daļā minētās
personas publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, kas šajā gadījumā ir vienāda ar nosacīto
cenu.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta 4.daļas 5.punktu; 45.panta 4.daļu; 8.panta 2., 3. un 6.daļu; 37.pantu; likuma „Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 3.panta 1.daļas 2.punktu; 7.panta 1.daļu;
2011.gada 1.februāra Ministru Kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta” 38.punkts; likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 17 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. Uzsākt atsavināšanas procedūru Valkas novada domes nekustamajam īpašumam - dzīvoklim *** ielā
***, dzīvoklis ***, Valkā, ar kopējo platību 53.2 m2 un tam piesaistītajām 532/30660 domājamām daļām

2.
3.
4.
5.
6.

no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala,
nosakot atsavināšanas veidu: atsavināšana par brīvu cenu.
Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto dzīvokli zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
Lūgt *** iesniegt Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta 4.daļas 1.punktā noteikto
notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņas ģimenes locekļiem iegūs īpašumā īrēto
dzīvokļa īpašumu.
Pēc dzīvokļa reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un šī lēmuma 3.punkta izpildes, uzdot
Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un
organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
Pēc šī lēmuma 4.punktā minēto vērtību saņemšanas un lēmuma 2. punktā norādīto dokumentu
saņemšanas, izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma *** iela ***, dzīvoklis ***, Valkā, nosacītās
cenas apstiprināšanu.
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.
36.§
Par ēdināšanas pakalpojumu cenu apstiprināšanu
Pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”
_________________________________________________
(I.Markova)

Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” par
nepieciešamību apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu cenas. Cenas ir aprēķinātas ņemot vērā izsludinātā
iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes
„Pasaciņa” audzēkņiem” rezultātus. Ēdināšanas pakalpojumus arī turpmāk sniegs SIA „Pedelīte”, reģ.
44103013226.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 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 Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” ēdināšanas pakalpojumu cenas bez PVN:
1.1. Līdz 3 gadu vecumam:
1.1.1. Brokastis – EUR 0,38;
1.1.2. Pusdienas – EUR 0,71;
1.1.3. Launags – EUR 0,36;
1.1.4. KOPĀ – EUR 1,45.

2.
3.
4.
5.

1.2. No 3 – 7 gadu vecumam:
1.2.1. Brokastis – EUR 0,50;
1.2.2. Pusdienas – EUR 0,92;
1.2.3. Launags – EUR 0,43;
1.2.4. KOPĀ – EUR 1,85.
Apstiprinātajām cenām piemērot pievienotās vērtības nodokli atbilstoši Pievienotās vērtības
nodokļa likumam.
Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

37.§
Par Valkas novada domes 2018. gada 31.maija saistošo noteikumu Nr.11 “Lokālplānojuma
zemes vienībai “Mārstaļi”, ar kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā, grafiskā daļa, Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu, darba uzdevuma grozīšanu, lokālplānojuma
pilnveidotās redakcijas sagatavošanu
_______________________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada dome 2018.gada 31.maijā izdeva saistošos noteikumus Nr.11 “Lokālplānojuma
zemes vienībai “Mārstaļi”, ar kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā, grafiskā daļa, Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Valkas novada domes teritorijas plānošanas daļas speciālisti, sadarbībā ar Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas speciālistiem, konstatēja nepilnības lokālplānojuma grafiskajā daļā un
paskaidrojuma rakstā, jo tajā attēlotas arī plānotās jaunveidojamās zemes vienības, kuras lokālplānojumā
nav jānosaka.
Līdz ar to nepieciešams atcelt 31.05.2018. saistošos noteikumus Nr.11 un pilnveidot lokālplānojuma
redakciju atbilstoši konstatētajām nepilnībām.

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 43. pantu, 14.10.2014.
MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.2.
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. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.15 ”Par Valkas novada domes 2018.gada 31.maija saistošo
noteikumu Nr.11 “Lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, ar kadastra apzīmējumu
94010050022, Valkā, grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
atcelšanu” (pielikumā).
2. Veikt grozījumus ar 2017.gada 31.augusta Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols
N12.,22.§) apstiprinātajā 1.pielikumā “Darba uzdevums lokālplānojuma izstrādei”, dzēšot no tā
5.10.punktu.
3. Pilnveidot Lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, ar kadastra apzīmējumu 94010050022,
Valkā, redakciju, saskaņā ar grozīto darba uzdevumu.
4. Paziņojumu par saistošo noteikumu atcelšanu publicēt Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.valka.lv, oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis”, pašvaldības izdevumā “Valkas Novada Vēstis”.
5. Par lēmuma izpildi atbildīga Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2018.gada 30.augustā

Nr.15
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018.gada 30.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.8,37 §)

Par Valkas novada domes 2018.gada 31.maija saistošo noteikumu Nr.11 “Lokālplānojuma zemes
vienībai “Mārstaļi”, ar kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā, grafiskā daļa, Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu
Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 25.panta pirmo daļu, likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.punktu,
41.panta 1.punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2018.gada 31.maija saistošos noteikumus Nr.11
“Lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, ar kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā, grafiskā daļa,
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

38.§
Par Lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, ar kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā,
pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai
_______________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada dome ir sagatavojusi pilnveidoto lokālplānojuma redakciju atbilstoši grozītajam
lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumam, līdz ar to minētā lokālplānojuma redakcija ir jānodod
publiskai apspriešanai uz laiku, kas nav īsāks par trim nedēļām.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no 14.10.2014. MK noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 90. 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. Nodot publiskai apspriešanai pilnveidoto Lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, ar kadastra
apzīmējumu 94010050022, Valkā, redakciju (pielikumā);
2. Paziņojumu par publisko apspriešanu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē, publicēt laikrakstā “Ziemeļlatvija”;
3. Publiskās apspriešanas termiņš ir trīs nedēļas;
4. Par lēmuma izpildi atbildīga Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
39.§
Par saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
_______________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 1.punkta un 24.panta,
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 saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” triju dienu laikā pēc parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2018.gada 30.augustā

Valkā

Nr.16
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018.gada 30.augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr.8,39.§.)

Grozījumi Valkas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada
pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
5

1.

Izteikt 7.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
5
“7.1. Kārķu sākumskola;”

2.

Izteikt 7.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
7
“7.1. Vijciema sākumskola;”.

7

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.16
“Grozījumi Valkas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas
novada pašvaldības nolikums””
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

1) 2018.gada 25.janvārī Valkas novada dome pieņēma
lēmumu “Par Valkas novada Kārķu pamatskolas
reorganizāciju” (protokols Nr.1, 14. §). Reorganizācijas
lēmums ir saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju.
Saskaņā ar reorganizācijas lēmumu Kārķu pamatskolai tiek
mainīts skolas tips no pamatskola uz sākumskola. Līdz ar to
5
tiek izdarītas attiecīgas izmaiņas saistošo noteikumu 7.1.
apakšpunktā.
2) 2018.gada 25.janvārī Valkas novada dome pieņēma
lēmumu “Par Valkas novada Vijciema pamatskolas
reorganizāciju” (protokols Nr.1, 15. §). Reorganizācijas
lēmums ir saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju.
Saskaņā ar reorganizācijas lēmumu Vijciema pamatskolai
tiek mainīts skolas tips no pamatskola uz sākumskola. Līdz
ar to tiek izdarītas attiecīgas izmaiņas saistošo noteikumu
7
7.1. apakšpunktā.

2. Īss projekta satura izklāsts

1) Saistošie noteikumu 7.1. apakšpunkts tiek izteikts jaunā
redakcijā, aizstājot vārdus “Kārķu pamatskola” ar vārdiem
“Kārķu sākumskola”.
7
2) Saistošie noteikumu 7.1. apakšpunkts tiek izteikts jaunā
redakcijā, aizstājot vārdus “Vijciema pamatskola” ar
vārdiem “Vijciema sākumskola”.

3. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu

Grozījumi saistošo noteikumu punktos pašvaldības budžetu
neietekmē.

4. Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.

5

5. Saistošo noteikumu projekta Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.
iespējamā ietekme uz
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
privātpersonām saistībā ar
Saistošo noteikumu projektu

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

40.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta
“Vietējo produktu tirdzniecības vietu izveidošana Valkas novadā”
(Nr.18-09-AL12-A019.000002) realizācijai
__________________________________________________
(I.Markova, V.A.Krauklis)
Valkas novada dome ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes 2018.gada 10.aprīļa lēmumu par iesniegtā projekta “Vietējo produktu
tirdzniecības vietu izveidošana Valkas novadā” apstiprināšanu.
Projekta mērķis ir jaunu tirdzniecības vietu izveidošana un esošo preču realizācijas veidu
pilnveidošana Valkas novada vietējiem mājražotājiem, amatniekiem un citiem komersantiem, Valkas
novada teritorijā ražoto produktu atpazīstamības paaugstināšana un uzņēmējdarbības attīstības un
nodarbinātības veicināšana pašvaldības teritorijā.
Projekta ietvaros plānots iegādāties 3 tirgus namiņus – kioskus. Lai nodrošinātu pēc iespējas
plašāku kiosku izmantošanu, tie būs saliekami un pārvietojami, tādējādi, nodrošinot to izmantošanu
atkarībā no nepieciešamības gan Valkas pilsētas tirgus laukumā, gan Valgas-Valkas centrālajā laukumā,
gan citās Valkas pilsētas teritorijās un ielās, gan arī Valkas novada pagastos. Vienu tirgus namiņu varēs
izmantot vienlaicīgi vairāki tirgotāji, atkarībā no piedāvāto preču daudzveidības un apjoma. Vienota
dizaina tirgus kioski nodrošinās Valkas novada teritorijā ražoto produktu atpazīstamību un izcelšanos
pārējo produktu vidū.
Projekta:

• kopējās izmaksas EUR 15192.24 ar PVN
• ES finansējums EUR 10033.80;
• Valkas novada domes līdzfinansējums EUR 5158.44
Nepieciešams aizņēmums EUR 15192.24 Valsts kasē, pamatojoties uz likuma “Par budžetu 2018.gadam”
pirmās daļas 1.punktam.
Ņemot vērā augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta un
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.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. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 15192.24 (Piecpadsmit tūkstoši viens simts deviņdesmit divi eiro un 24
centi) projekta “Vietējo produktu tirdzniecības vietu izveidošana Valkas novadā” realizācijai no LR
Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
2. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt ar atlikto maksājumu 3 gadi no aizņēmuma
saņemšanas brīža, desmit 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.
41.§
Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma
tehnoloģijām Valkas pilsētā” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
_________________________________________________________________________
(V.ZARIŅŠ, I.MARKOVA, G.BAŠĶIS, V.ŠAICĀNS, A.SJADEME)
Ir izstrādāts projekts „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma
tehnoloģijām Valkas pilsētā” iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
organizētajā Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansētais projektu iesniegumu konkursā
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām”, kas jāiesniedz līdz
2018.gada 6.septembrim SIA „Vides investīciju fondā”.
Projekta mērķis ir ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas, kas samazina
siltumnīcefekta gāzu emisijas Valkas pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot
tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu.
Projektā paredzēta apgaismojuma armatūru nomaiņa, kā arī viedās centrālās apgaismojuma vadības
sistēmas ieviešana, Valkas pilsētā Poruka, Tirgus, Merķeļa, Gaujas, Sēru, Cēsu, Peldu, Ērģemes,
Blaumaņa, Sēlijas, Valdemāra, Lielā Jaunā, Apvienības, Savienības, Smilšu, Līvu, Pumpura, Tērauda,
Zaļā, Jaunā, Mālu, Tālavas, Zemgales, Raiņa, Varoņu, Oškalnu, ielās, Vienības gatvē un ceļā uz estrādi.
Projekta kopējās izmaksas ir 306 493,00 EUR (ieskaitot PVN), no kurām 306 493,00 EUR ir
attiecināmās izmaksas, neattiecināmās izmaksas nav paredzētas. Projekta apstiprināšanas gadījumā,
70% no projekta attiecināmajām izmaksām (214 545,10 EUR) ir Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta
finansējums un 30% no projekta attiecināmajā izmaksām (91 947,90 EUR) ir Valkas novada domes
līdzfinansējums.
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. Atbalstīt Valkas novada domes dalību projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar
viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkas pilsētā”, kas tiks iesniegts Emisijas kvotu izsolīšanas
instrumenta finansētais projektu iesniegumu konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar
viedajām pilsētvides tehnoloģijām” līdz 2018.gada 6.septembrim SIA „Vides investīciju fondā”.
2. 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.
3. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļa.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Sēde slēgta 2018.gada 30.augustā, plkst.13:00
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

