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

LATVIJAS REPUBLIKA

VALKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV62UNLA0050014277068 A/S „SEB banka” Valkas filiāle kods UNLALV2X
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493, E-pasts: novads@valka.lv

SĒDES

PROTOKOLS
Nr. 6

Valkā

2014.gada 24.aprīlī

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA „PEPI RER”.
2. Par Valkas novada domes rīkoto brīvdabas pasākumu tirdzniecības vietu izcenojumu apstiprināšanu.
3. Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1,21.§).
4. Par Valkas novada domes 2013.gada bilances apstiprināšanu.
5. SIA „Valkas pilsētas tirgus” 2013.gada pārskata apstiprināšana.
6. Par ūdenstorņa dāvinājuma pieņemšanu.
7. Par piedāvājumu iegādāties nekustamo īpašumu „Vijmeži 4”.
8. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam.
9. Par ieceri izveidot mežaparku.
10. Par grozījumiem Valkas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumā.
11. Par grozījumu 2014.gada 27.februāra nolikumā Nr.4 „Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas
nolikums”.
12. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabalu „Tilgaļi”, Valkas
pagastā, Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu.
13. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala „Marsi”, Zvārtavas
pagastā, Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu.
14. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – ½ domājamās daļas no apbūvēta
zemes gabala Valmieras ielā 5, Valkā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
15. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala „Vītolu iela 14”,
Ērģemes pagastā, Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu.
16. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala „Alieši 148”,
Valkas pagastā, Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu.
17. Par zemes starpgabala Valkā, Zemgales iela 32 atsavināšanas procedūras uzsākšanu.
18. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
19. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Raiņa ielā 3.
20. Par projekta „Dabas koncertzāles būvniecība Kārķu pagastā” līdzfinansējuma nodrošināšanu.
21. SIA „Valkas Namsaimnieks” gada pārskata par 2013.gadu apstiprināšanu un peļņas sadali.
1.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “PEPI RER”
__________________________________________________________________
(D.Zalužinska)
Valkas novada domē 2014.gada 20.martā ir saņemts iesniegums no sabiedrības ar ierobežotu atbildību
(turpmāk tekstā SIA) “PEPI RER”, reģistrācijas Nr.44103026983, juridiskā adrese: Parka iela 25, Valka, Valkas
novads, par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu nekustamajiem īpašumiem Valkā, Parka ielā
25A; Parka ielā 25F; Parka ielā 23A; Parka ielā 23C; Parka iela 25C; Meža iela 2D un Varoņu iela 35A zemei,
pamatojoties uz Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.20 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi) 14 punktu.
Saistošie noteikumi nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļu atlaides tiek piešķirtas pamatojoties uz
personas iesniegumu, ja personai nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nodokļa apmērs taksācijas
gadā pārsniedz EUR 14.23.
SIA „PEPI RER” nav nekustamā īpašuma nodokļu parādu par iepriekšējiem taksācijas periodiem.

Nekustamā īpašuma nodoklis par 2013.gadu, par iesniegumā minētajiem īpašumiem ir aprēķināts:
Īpašums
Z-Meža iela 2D
Z-Parka iela 23A
Ē-Parka iela 23A
Z-Parka iela 23C
Ē-Parka iela 23C
Ē-Parka iela 25A
Z-Parka iela 25A
Ē-Parka iela 25C
Z-Parka iela 25C
Z-Parka iela 25F
Z-Varoņu iela 35A
Kopā

Aprēķināts
61.96
17.31
83.42
41.82
129.48
845.79
51.41
159.42
60.24
16.34
67.32
1534.51

25%
14.20
4.33
20.86
10.46
32.38
211.46
12.85
39.86
15.06
4.09
16.83
382.38

Saistošo noteikumu 14.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 25% apmērā var piešķirt
preču ražošanas uzņēmumiem, ja iedzīvotāju ienākuma nodoklis iepriekšējā taksācijas gadā pārsniedz EUR
21 343.08.
Saistošo noteikumu 20.6.punkts nosaka, ka lai saņemtu nodokļa atvieglojumus 14.punkta kārtībā, nodokļa
maksātājam Valkas novada domē jāiesniedz Valsts ieņēmuma dienesta izziņa par iepriekšējā gadā samaksāto
iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 2014.gada 20.marta izziņu Nr.8.33-30/192, SIA „PEPI RER”
2013.gadā ir iemaksājis budžetā ienākuma nodokli EUR 75 062.32 apmērā.
Ņemot vērā augstāk minēto Valkas novada dome ir tiesīga piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 25%
apmērā SIA “PEPI RER”, par nekustamajiem īpašumiem Valkā, Meža iela 2D, kadastra Nr.9401 007 0023;
Parka ielā 23A, kadastra Nr.9401 007 0112; Parka ielā 23C, kadastra Nr.9401 007 5109; Parka ielā 25A,
kadastra Nr.9401 007 0228; Parka ielā 25C, kadastra Nr.9401 007 0027; Parka ielā 25F, kadastra Nr.9401 007
0236; un par zemi Varoņu iela 35A, kadastra Nr.9401 007 0202.
Kopējais nekustamā īpašuma nodokļa atlaides apmērs sastāda EUR 382.38.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 16.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 1.§) un vadoties no likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 3.daļu, Valkas novada
domes 2012.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.20 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu Valkas novadā” 14.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piemērot SIA “PEPI RER”, reģistrācijas Nr.44103026983, juridiskā adrese: Parka iela 25, Valka,
nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 25% apmērā, par nekustamajiem īpašumiem Valkā, Meža iela 2D,
kadastra Nr.9401 007 0023; Parka ielā 23A, kadastra Nr.9401 007 0112; Parka ielā 23C, kadastra Nr.9401
007 5109; Parka ielā 25A, kadastra Nr.9401 007 0228; Parka ielā 25C, kadastra Nr.9401 007 0027; Parka
ielā 25F, kadastra Nr.9401 007 0236 un par zemi Varoņu iela 35A, kadastra Nr.9401 007 0202.
2. Uzdot nekustamā īpašuma nodokļa administratoram saskaņā ar šī lēmuma 1.punktu, veikt izmaiņas
nekustamā īpašuma nodokļu uzskaites programmā.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un
78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvā rajona tiesā
(Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
2.§
Par Valkas novada domes rīkoto brīvdabas pasākumu
tirdzniecības vietu izcenojumu apstiprināšanu
_______________________________________________________
(A.Ikšelis)
Dome izskata Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītāja Rolanda Rastaka iesniegumu par
nepieciešamību apstiprināt Valkas novada domes rīkoto brīvdabas pasākumu tirdzniecības vietu
izcenojumus.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 16.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 3.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a)apakšpunkta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Apstiprināt Valkas novada domes rīkotajos brīvdabas pasākumos vienas tirdzniecības vietas cenu (bez
PVN):
1.1 tirdzniecībai ar rūpniecības un saimniecības precēm par vienu vietu EUR 8,265;
1.2 tirdzniecībai ar pārtikas precēm (plaša patēriņa pārtikas preces) par vienu vietu EUR 8,265;
1.3 tirdzniecībai ar pārtikas precēm (zemnieku un individuālo ražotāju pašu ražotas pārtikas preces) par
vienu vietu EUR 7,44;
1.4 tirdzniecībai ar atspirdzinošiem bezalkoholiskiem dzērieniem, saldējumu, cukura vati par vienu vietu
EUR 7,44;
1.5 tirdzniecībai ar daiļamatniecības un amatniecības izstrādājumiem par vienu vietu EUR 2,48;
1.6 tirdzniecībai ar presi, CD, iespieddarbiem par vienu vietu EUR 4,96;
1.7 tirdzniecība un reklāma ar skaistumkopšanas un ārstniecības līdzekļiem par vienu vietu EUR 7,44;
1.8 par partijas reklāmas stenda, telts vai cita veida vizuālās reklāmas izvietošanu par vienu vietu EUR
24,79;
1.9 par dažāda veida atrakciju izvietošanu par vienu vietu EUR 5,785.
2. Pakalpojuma pircējam elektrības pieslēguma cena vienai vietai - EUR 4,13.
3. Noteikt, ka vienas tirdzniecības vietas platība ir 3x3 metri.
4. Pievienotās vērtības nodokli aprēķināt atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
5. Nodrošināt apstiprinātās pakalpojuma cenas aprēķinu un informācijas pieejamību pakalpojuma pircējiem.
6. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
7. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
3.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§)
____________________________________________________________________
(E.Smane, A.Ikšelis, V.Šaicāns, V.A.Krauklis)
Saņemts Bērnu un jauniešu centra „Mice” direktores Vitas Kalvānes iesniegums par amata „Metodiķis
jaunatnes darba jautājumos” nosaukuma maiņu atbilstoši profesiju klasifikatoram „Izglītības metodiķis”,
profesijas klasifikācijas kods 2351 01, kā arī ir saņemti Valkas pagasta pārvaldes vadītāja J.Lapsas un Saieta
nama „Lugažu muiža” vadītājas E.Smanes iesniegumi ar lūgumu:
1. Pārcelt no Saieta nama „Lugažu muiža” amatu saraksta uz Valkas pagasta pārvaldes amatu sarakstu
amata vietu „Strādnieks – kurinātājs”.
2. No 1.septembra apstiprināt Saietu nama „Lugažu muiža” amata vietu „Skaņas – gaismas operators”.
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs Rolands Rastaks ierosina veikt grozījumus
nodaļas amata vienību sarakstā, precizējot psihologa amata algas noteikšanu atbilstoši pedagoģisko
darbinieku darba samaksas noteikumiem.
Iepazīstoties ar jauniešu biroja darbu un darbinieku pienākumiem, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
nodaļas vadītājs konstatējis, ka darbiniekam nepieciešama augstāka kvalifikācija nekā vienkārša darba
veicējam. Vadītājs ierosina amata nosaukumu „Biroja darbinieks” mainīt uz nosaukumu „Brīvā laika
organizators”, profesiju kods 2359 un noteikt atbilstošu atalgojumu.
2014.gadā Valkas novadā plānoti vērienīgi masu kultūras pasākumi, kuru veiksmīga norise ir atkarīga no
pasākuma organizatora darba. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas Izglītības un kultūras daļas
vadītāja vietas konkursa rezultātā, Valkas kultūras namā kļūst vakanta Kultūras pasākumu organizatora
amata vienība. Vadītājs ierosina pārcelt Valkas kultūras nama Kultūras pasākumu organizatora amata vienību
uz Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļu ar nosaukumu „Masu pasākumu organizators”.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 14.aprīļa
sēdes lēmumu (protokols Nr.4,2.§), Finanšu komitejas 2014.gada 16.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 6.§)
un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot par lēmuma
1.punkta 1.1., 1.2., 1.3. apakšpunktu, 2., 3., 4.un 5.punktu: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav, par lēmuma 1.punkta 1.4.un 1.5.apakšpunktu: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis,
I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (V.Šaicāns),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes administrācijas
un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§) šādus grozījumus:
1.1. Apstiprināt 28.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);
1.2. Apstiprināt 46.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums);
1.3. Apstiprināt 51.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums);
1.4. Apstiprināt 66.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums);
1.5. Apstiprināt 69.pielikumu jaunā redakcijā (5.pielikums).

2. Uzdot Valkas novada pašvaldības iestāžu vadītājiem nepieciešamības gadījumā veikt darbinieku darba
līgumos grozījumus vai izbeigt darba tiesiskās attiecības.
3. Grāmatvedības un finanšu nodaļai iesniegt izmaiņas par profesijas klasifikācijas koda maiņu Valsts
ieņēmumu dienestā.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmuma stājas spēkā 2014.gada 1.maijā.
1.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmumam
(protokols Nr.6, 3.§)
28.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 21.§)

Valkas novada Bērnu – jauniešu centra „Mice”
darbinieku amatu vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Algas likme
(EUR)

Amata vietu
skaits

Amats
Izglītības metodiķis
Sekretārs
Apkopējs
Remontstrādnieks
Pedagoga palīgs
Interešu pulciņa
vadītājs

Interešu pulciņa
vadītājs

Pirmsskolas
izglītības skolotājs

Valkas novada domes priekšsēdētājs

1
1
1,4
0,7
0,8

533
356
320
356
359

0,5

423

Zemākā
mēnešalga +
piemaksa par
1
kvalitātes
pakāpi pēc MK
noteikumiem
Nr.836
Zemākā
mēnešalga +
piemaksa par
0,18
kvalitātes
pakāpi pēc MK
noteikumiem
Nr.836
(personiskais paraksts)

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR)
533
356
320
356
359
423
Zemākā mēnešalga
+ piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc
MK noteikumiem
Nr.836
Zemākā mēnešalga
+ piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc
MK noteikumiem
Nr.836
V.A.Krauklis
2.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmumam
(protokols Nr.6, 3.§)
46.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam
( protokols Nr1, 21.§)

Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes
darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.

Amata
vietu
skaits

Amats

Pārvaldes vadītājs
Uzskaitvedis
Apkopējs
Strādnieks - kurinātājs

Valkas novada domes priekšsēdētājs

1
1
1
1

Algas
likme
(EUR)

925
655
320
493

(personiskais paraksts)

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR)

763.02
539.98
320
406.17
V.A.Krauklis

3.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmumam
(protokols Nr.6, 3.§)
51.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 21.§)

Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes
Valkas pagasta Saieta nama „Lugažu muiža”
darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

1.

Vadītājs

2.*

Skaņas – gaismas
operators

Algas likme
EUR mēnesī/
stundas tarifa
likme (EUR/h)

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī/
stundas tarifa
likme (EUR/h)

Algas likme
EUR mēnesī/
stundas tarifa likme
(EUR/h)

1

520

428.47

87.20 EUR t.sk.
valsts mērķdotācija
19.56 EUR, Teātris
Rūdis 67.64 EUR

0,2

2.85 EUR /h

2.85 EUR/h

Amata
vietu
skaits

*Amata vieta stājas spēkā 2014.gada 1.septembrī.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis
4.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmumam
(protokols Nr.6, 3.§)
66.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam
( protokols Nr.1, 21.§)

Valkas pilsētas kultūras nama
darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme
EUR
mēnesī/
stundas
tarifa likme
(EUR/h)

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī/
stundas tarifa
likme (EUR/h)

1.

Direktors

1

890

733.68

2.

1

598

493.03

1

598

493.03

4.
5.
6.
7.

Kultūras metodiķis
Kultūras pasākumu
organizators
Saimniecības pārzinis
Apkopējs
Dežurants
Elektriķis

8.

Garderobists

3.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

1
2
2
1
1

463
381.51
320
320
320
320
434
358.04
1,933
1,933 EUR/h
EUR/h
(personiskais paraksts)

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu
126.36
t.sk.Nāburgi71.20 euro,
Campari-35.60
euro, valsts
mērķdotācija 19.56 euro

V.A.Krauklis

5.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmumam
(protokols Nr.6,3.§)
69.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 21.§)

Valkas novada domes
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Amats

Vadītājs
Izglītības, kultūras daļas vadītājs
Sporta, jaunatnes lietu daļas
vadītājs
Izglītības speciālists
Sporta speciālists
Jaunatnes lietu speciālists
Psihologs

Interjera un reklāmas dizaina
mākslinieks
Skaņu operators
Brīvā laika organizators
Stadiona saimniecības pārzinis
Dežurants
Dežurants - apkopējs
Strādnieks - traktorists
Sporta organizators
Masu pasākumu organizators

Valkas novada domes priekšsēdētājs

Amata
vietu
skaits

Algas likme
(EUR)

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR)

1
1
1

1212
996
925

1000
821.71
763.13

1
1
1
0.25

1

825
825
600
Zemākā
mēnešalga +
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836
600

680.63
680.63
495
Zemākā
mēnešalga +
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836
495

0.5
1
1
2.1
1
1
2.5
1

600
515
517
1.933 EUR/h
385
400
450
800

495
423
426.86
1.933 EUR/h
320
330
371.25
660

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

4.§
Par Valkas novada domes 2013.gada bilances apstiprināšanu
_______________________________________________________
(V.Boša)
Dome izskata Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas sagatavoto Valkas
novada domes 2013.gada bilanci un informāciju par 2013.gada bilances posteņiem.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 16.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 7.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe,
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes 2013.gada bilanci (pielikumā).
2. Apstiprināt Valkas novada domes finanšu pārskatu ar bilances kopsummu pēc stāvokļa uz 2013.gada
31.decembri – LVL 26 320 838 (divdesmit seši miljoni trīs simti divdesmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit
astoņi lati) un pārskata gada budžeta izpildi LVL 7 557 582 (septiņi miljoni pieci simti piecdesmit septiņi
tūkstoši pieci simti astoņdesmit divi lati).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

5.§
SIA „VALKAS PILSĒTAS TIRGUS” 2013.gada pārskata apstiprināšana
_____________________________________________________________
(A.Ķīkule)
Dome izskata Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VALKAS PILSĒTAS TIRGUS”, reģ.
Nr.44103011386, juridiskā adrese Rīgas iela 7A, Valka, apstiprināšanai iesniegto gada pārskatu par
2013.gadu.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 16.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 8.§) un vadoties no likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
48.panta 1.daļas 1.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis,
E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET
- nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas pilsētas tirgus”, reģ. Nr.44103011386, juridiskā
adrese Rīgas iela 7A, Valka, Valkas novads, gada pārskatu par 2013.gadu (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
6.§
Par ūdenstorņa dāvinājuma pieņemšanu
_________________________________________
(A.Jurjāne)
Valkas novada domē saņemts SIA „Valkas Tehnika” 2014.gada 30.janvāra sēdes protokols, kurā SIA
„Valkas Tehnika” dalībnieki nolēmuši dāvināt domei nekustamo īpašumu - ūdenstorni un trīs artēziskos
urbumus (atlikusī vērtība EUR 193,11). Būves atrodas uz citām personām – I.Šaujai un A.Šaujam piederoša
zemes gabala „Sudrabkalni” Valkā. Būves nav ierakstītas zemesgrāmatā, tām kadastra reģistrā nav piešķirts
kadastra numurs, 2007.gadā attiecībā uz ūdenstorni ir dzēsta apgrūtinājuma atzīme „Sudrabkalnu”
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.60, t.i., tas vairs nav zemes gabala apgrūtinājums. Ar zemesgabala
īpašniekiem 2010.gada 30.decembrī SIA „Valkas Tehnika” ir noslēgts zemes nomas līgums uz laiku līdz
2015.gada 30.decembrim.
SIA „Valkas Tehnika” 2014.gada 27.februārī ir uzsākts likvidācijas process.
Ūdenstornis un dziļurbumi (artēziskās akas) varētu tikt izmantoti ūdensapgādes sistēmas paplašināšanai,
kas savukārt ir būtisks faktors rūpniecības uzņēmumu attīstībai bijušās Lauktehnikas rajonā.
2014.gada 3.aprīlī ar SIA „Valkas Tehnika” ir noslēgts nekustamā īpašuma dāvinājuma līgums, kas var
stāties spēkā tikai pēc tam, kad likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punkta kārtībā („tikai
dome var lemt par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā”) tiek apstiprināts ar domes sēdes
lēmumu – tāds ir viens no līguma nosacījumiem.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 16.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 9.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkta un 21.panta
1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis,
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pieņemt kā dāvinājumu Valkas novada domes īpašumā nekustamo īpašumu ūdenstorni un trīs artēziskos
urbumus.
2. Apstiprināt 2014.gada 3.aprīlī ar SIA „Valkas Tehnika” noslēgto nekustamā īpašuma dāvinājuma līgumu.
3. Līgums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes priekšsēdētājs.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un
78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvā rajona tiesā
(Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
7.§
Par piedāvājumu iegādāties nekustamo īpašumu „Vijmeži 4”
_______________________________________________________
(A.Jurjāne)
2014.gada 27.martā Valkas novada domē saņemts Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūras
piedāvājums pašvaldībai iegādāties nekustamo īpašumu „Vijmeži 4”, kas atrodas Vijciema pagastā: zemes
gabals 2947 m2 un mednieku namiņa komplekss (divstāvu dzīvojamā ēka 274,5m2 un divas palīgceltnes).
Mājai ir pievilktas visas komunikācijas. Komplekss atrodas 17 km attālumā no Valkas. Cena EUR 41300,00.
Attiecībā uz zemes gabalu ir noskaidrota šāda informācija:

1) zemes gabala kadastra Nr.9492 003 0012;
2) zemes gabala kadastrālā vērtība uz 01.01.2014. ir EUR 1191,00;.
3) ēku vērtība ir: EUR 11122 + EUR 572 + EUR 131 = EUR 11825,00;
4) Zemes gabala lietošanas mērķis: 0601 individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija.
Īpašums varētu tikt izmantojams kā tūrisma atbalsta un kultūras objekts. Tas atbilst vienai no likumā „Par
pašvaldībām” noteiktajām funkcijām - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu tikai dome var lemt par nekustamās
mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.
Deputāti apspriež jautājumu un secina, ka Valkas novada domes īpašumā jau ir līdzīgs nekustamais
īpašums Vijciema pagastā, kuram nav iespējams atrast pielietojumu.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 16.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 10.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkta un 21.panta
1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis,
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noraidīt piedāvājumu iegādāties Valkas novada domes īpašumā nekustamo īpašumu „Vijmeži 4”, kas
atrodas Vijciema pagastā, kadastra Nr. 9492 003 0012.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un
78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvā rajona tiesā
(Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
8.§
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam
_______________________________________________________
(V.Zariņš)
Novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Valkas novada dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa 2014.gada
7.aprīļa iesniegumu ar lūgumu piešķirt ikgadējā atvaļinājuma daļu no 12.05.2014.-14.05.2014.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 16.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 13.§) un vadoties no Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 41.panta pirmās daļas un Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra nolikuma „Valkas novada
pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” (protokols Nr.14, 11.§) 2.2. un 2.3.punktu, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis,
S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim ikgadējā atvaļinājuma daļu
no 2014.gada 12.maija līdz 2014.gada 14.maijam (ieskaitot) par nostrādāto laiku no 2013.gada 16.jūlija
līdz 2013.gada 23.augustam.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
9.§
Par ieceri izveidot mežaparku
____________________________________________
(A.JURJĀNE)
Valkas pilsētas teritorijā ap Valkas pamatskolu, abās pusēs Strautu ielai, starp Varoņu ielu un Pedeli no
Varoņu un Rūjienas ielu krustojuma līdz Lauktehnikai un starp Varoņu ielu un Pedeli pie Zāģezera uz
pašvaldībai piederošiem zemes gabaliem apmēram 37ha kopplatībā (zemes gabalu saraksts pielikumā)
lielāko daļu aizņem mežaudze, uz kuru pilnā mērā attiecas visi meža kopšanas, ciršanas un atjaunošanas
noteikumi. Lai mežaudzi izretinātu, izkoptu un padarītu pieejamāku rekreācijas un skolas vajadzībām, būtu
lietderīgi šīs platības izņemt no meža zemēm un tām noteikt mežaparka statusu. Tas ir iestrādāts, un šāda
iespēja ir paredzēta arī teritorijas plānojumā. Platībā starp Ausekļa un Rūjienas ielu ap dīķiem (skatīt
pielikumā - 4.un 5.z.g.) jau atrodas rekreācijas zona, kuru būtu nepieciešams labiekārtot. Uz visiem zemes
gabaliem var veidot kopīgu rekreācijas objektu. Līdz ar to nepieciešams izstrādāt plānu ar labiekārtojuma
elementiem un apsaimniekošanas nosacījumiem.
Sarunās ar Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts meža dienesta pārstāvjiem ir noskaidrots, ka abas
valsts institūcijas konceptuāli atbalsta mežaparka ierīkošanu.
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.123 „Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un
to apsaimniekošanu” par ieceri mežā izveidot parku vai mežaparku pašvaldība rīko publisko apspriešanu un

par to informē Dabas aizsardzības pārvaldi un Valsts meža dienestu. Publiskajai apspriešanai tiek nodotas
mežaparka projekta skices.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas 2014.gada
14.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas pirmo un trešo punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis,
A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis,
I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzdot Valkas novada būvvaldes arhitektei līdz 2014.gada 20.jūnijam izstrādāt mežaparka skiču projektu
tādā stadijā, lai to varētu nodot publiskajai apspriešanai.
2. Par mežaparka ieceri informēt Dabas aizsardzības pārvaldi un Valsts meža dienestu.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada būvvaldes vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē domes priekšsēdētājs.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
10.§
Par grozījumiem Valkas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumā
______________________________________________________________________
(A.Ikšelis)
Dome izskata Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītāja Rolanda Rastaka iesniegumu par
nepieciešamību veikt grozījumus Valkas novada domes 2010.gada 24.marta nolikumā Nr.7 „Valkas novada
pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums”.
Grozījumi saistīti ar Izglītības pārvaldes darbības izbeigšanu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 14.aprīļa
sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 41.panta
1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis,
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2010.gada 24.marta nolikumā Nr.7 „Valkas novada pedagoģiski
medicīniskās komisijas nolikums” šādus grozījumus:
1.1. izslēgt 3.punktu;
1.2. izteikt 24.punktu šādā redakcijā:
„24. Komisijas darba dokumenti tiek iekļauti Valkas novada lietvedībā nodalītā lietā.”
1.3. izslēgt 47.punktu.
2. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
11.§
Par grozījumu 2014.gada 27.februāra nolikumā Nr.4 „Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes nodaļas nolikums”
______________________________________________________________________
(A.Ikšelis)
Dome izskata Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājas Undas Ozoliņas ierosinājumu izdarīt
grozījumu 2014.gada 27.februāra nolikumā Nr.4 „Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas nolikums”
svītrojot 1.2.punktā teikumu „Nodaļas pārraudzību veic Izglītības, kultūras un sporta komiteja”.
U.Ozoliņai konsultējoties ar Korupcijas novērošanas un apkarošanas biroja Valsts amatpersonu darbības
kontroles nodaļu saņemts ieteikums, ka grozījums nepieciešams, lai nodrošinātu amatpersonas ētiskuma
principu ievērošanu.
Veikt precizējumu Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas amatu vienību shēmā un
funkcionālajā shēmā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 14.aprīļa
sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 5.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 41.panta
1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis,
V.Bērziņa, A.Sula, I.Noviks,), PRET – 2 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis), ATTURAS – 4 deputāti (S.Pilskalne,
V.Šaicāns, M.Kreilis, V.Zariņš),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izslēgt Valkas novada domes 2014.gada 27.februāra nolikuma Nr.4 „Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes nodaļas nolikums” 1.2.punktā otro teikumu.

2. Apstiprināt Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas amatu vienību shēmu un funkcionālo shēmu
(1., 2.pielikumā).
3. Par lēmuma izpildi atbild Kancelejas vadītājs.
4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
12.§
Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas - zemes gabalu
„***”, Valkas pagastā, Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļu un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika
konstatēts, ka: [..]
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2014.gada 14.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 1.§) un pamatojoties uz 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.punktu;
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta”; likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās
daļas 2.punkta un 7.panta pirmā daļas; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe,
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas novada Valkas pagastā „***”, kadastra numurs ***, kopējā
platība 19.48ha, kas sastāv no trīs neapbūvētiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem ***, platība
4.61ha, ***, platība 3.39ha un ***, platība 11.48ha (uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu *** atrodas
mežaudze 1.18ha platībā), nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Valkas novada Valkas pagastā, „***”, kadastra numurs ***, kopējā platība
19.48ha, nosacīto cenu - EUR 21 503.06 (divdesmit viens tūkstotis pieci simti trīs euro un 06 centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir zemes gabalu pirmpirkuma tiesības,
nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
5. Pēc apliecinājuma saņemšanas uzdot Valkas novada domes juristei Aijai Jurjānei sagatavot nekustamā
īpašuma pirkuma līgumu.
13.§
Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas - zemes gabala
„***”, Zvārtavas pagastā, Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļu un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika
konstatēts, ka:[..]
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2014.gada 14.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 2.§) un pamatojoties uz 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.punktu;
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta”; likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās
daļas 2.punkta un 7.panta pirmā daļas; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe,
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas novada Zvārtavas pagastā „***”, kadastra numurs ***,
kopējā platība 6.49ha, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu ***, platība 6.49ha
(uz zemes gabala atrodas mežaudze 0.27ha platībā), nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu:
pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Valkas novada Zvārtavas pagastā, „***”, kadastra numurs ***, kopējā platība
6.49ha, nosacīto cenu - EUR 6621.72 (seši tūkstoši seši simti divdesmit viens euro 72 centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir zemes gabalu pirmpirkuma tiesības,
nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.

5. Pēc apliecinājuma saņemšanas uzdot Valkas novada domes juristei Aijai Jurjānei sagatavot nekustamā
īpašuma pirkuma līgumu.
14.§
Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – ½ domājamās daļas
no apbūvēta zemes gabala *** ielā ***, Valkā, nosacītās cenas apstiprināšanu
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļu un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika
konstatēts, ka: [..]
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2014.gada 14.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 3.§) un pamatojoties uz 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.punktu;
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta”; likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās
daļas 2.punkta un 7.panta pirmā daļas, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Valkā, *** iela ***, kadastra apzīmējums ***, platība 0.2825ha, ½ domājamās
daļas nosacīto cenu - EUR 1782.61 (viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit divi euro 61 centi).
2. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir apbūvēta zemes gabala pirmpirkuma
tiesības, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
4. Pēc apliecinājuma saņemšanas uzdot Valkas novada domes juristei Aijai Jurjānei sagatavot nekustamā
īpašuma pirkuma līgumu.
15.§
Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas - zemes gabala
„***”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļu un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika
konstatēts, ka: [..]
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2014.gada 14.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 4.§) un pamatojoties uz 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.punktu;
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta”; likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās
daļas 2.punkta un 7.panta pirmā daļas; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe,
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas novada Ērģemes pagastā „***”, kadastra numurs ***,
kopējā platība 0.4357ha, kas sastāv no apbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu ***, platība
0.4357ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Valkas novada Ērģemes pagastā, „***”, kadastra numurs ***, kopējā platība
0.4357ha, nosacīto cenu - EUR 3489.27 (trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit deviņi euro 27 centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir zemes gabalu pirmpirkuma tiesības,
nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
5. Pēc apliecinājuma saņemšanas uzdot Valkas novada domes juristei Aijai Jurjānei sagatavot nekustamā
īpašuma pirkuma līgumu.
16.§
Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala
„***”, Valkas pagastā, Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu
_______________________________________________________________

(L.Engere)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļu un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika
konstatēts, ka: [..]
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2014.gada 14.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 5.§) un pamatojoties uz 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.punktu;
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta”; likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās
daļas 2.punkta un 7.panta pirmā daļas; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe,
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „***”, kadastra apzīmējums ***, platība
0.0758ha; nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Valkas novada Valkas pagastā „***”, kadastra apzīmējums ***, platība
0.0758, nosacīto cenu - EUR 976.24 (deviņi simti septiņdesmit seši euro 24 centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% lati.
4. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir neapbūvēta zemes gabala pirmpirkuma
tiesības, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
5. Pēc apliecinājuma saņemšanas uzdot Valkas novada domes juristei Aijai Jurjānei sagatavot nekustamā
īpašuma pirkuma līgumu.
17.§
Par zemes starpgabala Valkā, *** iela *** atsavināšanas procedūras uzsākšanu
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Zemes gabals Valkā, *** iela ***, kadastra apzīmējums ***, platība 0.0740ha, saskaņā ar Valkas pilsētas
domes 2008.gada 24.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.14, 32.§) ir atzīts kā pašvaldībai piekrītošs
zemes gabals ar statusu – starpgabals, tā neizdevīgās konfigurācijas un piekļuves iespēju trūkuma dēļ.
Zemes gabals *** iela *** Valkā, ar kadastra apzīmējumu *** nav apbūvēts. [..]
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2014.gada 14.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 6.§) un pamatojoties uz likuma „Par zemes reformu
Latvijas Republikas pilsētās” 28.panta 1.daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
4.daļas 3.punktu, 5.panta 2.daļu, 37.panta 1.daļu, 44.panta 8.daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis,
E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET
- nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt pašvaldībai piederošā zemes starpgabala Valkā, *** iela ***, kadastra apzīmējums ***, platība
0.0740ha, atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu
cenu pieguļošo zemesgabalu īpašniekiem.
2. Sagatavot nepieciešamos dokumentus un veikt zemes starpgabala Valkā, *** iela ***, kadastra apzīmējums
***, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
3. [..]
18.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
__________________________
(E. Lībietis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2014.gada 11.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4), vadoties no Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta, likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta,14., 15.pantiem, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe,
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1.

P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** iela ***, Valkā, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 2- istabu dzīvokli Raiņa ielā 5-32, Valkā, 2.stāvs, kopējā platība 49,8 m2, dzīvojamā platība
32,1 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe - labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar
ierobežoto atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22). Maksa par ūdeni tiek aprēķināta ar
dzīvokļa piešķiršanas dienu.
2. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** ielā ***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 2 istabu dzīvokli Varoņu ielā 40 -14, Valkā 5.stāvs, kopējā platība 52,5m2, dzīvojamā platība
32,3 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe - labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar
ierobežoto atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22). Maksa par ūdeni tiek aprēķināta ar
dzīvokļa piešķiršanas dienu.
3. P i e š ķ i r t ***, dzīvesvieta *** iela ***, Valkā, 1- istabas dzīvokli Sēru ielā 2-5, 1.stāvs, kopējā platība
23,6 m2, dzīvojamā platība 13,8 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe- nelabiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar
ierobežoto atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22).
4. P i e š ķ i r t ***, pēdējā deklarētā dzīvesvieta mājā Nr.***, Kārķu pagastā, reģistrēts dzīvokļu
palīdzības II kārtas reģistrā, 2 istabu dzīvokli „Austrāļi-4”, Kārķu pagastā, 2.stāvs, kopējā platība 44,3
m2, dzīvojamā platība 27,1 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe- nelabiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Kārķu pagasta pārvaldi.
5. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta *** iela ***, Valkā, 1- istabas dzīvokli Varoņu ielā 28-34,
2.stāvs, kopējā platība 26,5 m2, dzīvojamā platība 17,6 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe- daļēji
labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar
ierobežoto atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22).
19.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, *** ielā ***
____________________________________________________
(E.Lībietis)

Saņemts Valkas novada domes Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves
klasificēšanas komisijas iesniegums par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu *** *** ielā ***, Valkā. [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu
Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne,
V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atlikt jautājuma par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, ***
izskatīšanu līdz papildus informācijas saņemšanai.
20.§
Par projekta „Dabas koncertzāles būvniecība Kārķu pagastā” līdzfinansējuma nodrošināšanu
_________________________________________________________________________
(P.Pētersons)
2014. gada aprīlī Valkas novada domē ir saņemts Kārķu pagasta biedrības „Ugunspuķe” ierosinājums
ar lūgumu līdzfinansēt biedrības projektu „Dabas koncertzāles būvniecība Kārķu pagastā” 2 845,74 EUR
apmērā. Projekts tiks iesniegts biedrības „No Salacas līdz Rūjai” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas
īstenošanas projektu konkursa VII kārtā – Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam 413. pasākuma
"Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā" aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu
klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem
iedzīvotājiem” 2. rīcībā „Iedzīvotāju pulcēšanās vietu, interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas vietu
izveidošana un atjaunošana”.
Lai Kārķu pagastā vasaras sezonā varētu rīkot dažādus pasākumus ārā, nepieciešams izbūvēt estrādi. Tā
kā vieta izvēlēta tuvu upes krastam un būve iekļausies ar arhitektonisku risinājumu vidē, tā būs dabas
koncertzāle, kurā būs iespējams rīkot pagasta, novada un Vidzemes mēroga pasākumus. Projekta ietvaros
plānots iegādāties būvmateriālus un veikt dabas koncertzāles būvniecību. Projekta kopējais budžets ir 28
457,44 EUR.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2. un 5.punktu, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,

Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Kārķu pagasta biedrības „Ugunspuķe” projekta pieteikumu “Dabas koncertzāles būvniecība
Kārķu pagastā“, kas ir izstrādāts iesniegšanai vietējās attīstības stratēģijas projektu konkursa VII kārtā
LAP 413. pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā" 2.rīcībā ”Iedzīvotāju pulcēšanās vietu, interešu izglītības un brīvā laika
pavadīšanas vietu izveidošana un atjaunošana”. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas 28 457,44
EUR. Eiropas Savienības finansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb 25 611,70 EUR.
2. Ja projekts tiks atbalstīts, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 10% apmērā no
attiecināmajām izmaksām jeb 2 845,74 EUR.
3. Iznomāt biedrībai „Ugunspuķe” zemes gabala „Viesturi 1” kad.apz. 9466 005 0356 daļu 0,2 ha platībā,
kas nepieciešama estrādes – dabas koncertzāles būvniecībai.
4. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
21.§
SIA „Valkas Namsaimnieks” gada pārskata par 2013.gadu apstiprināšanu un peļņas sadali

____________________________________________________________________
(I.Meļķis)
Dome izskata sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks”, reģistrācijas Nr.44103055060,
juridiskā adrese Rīgas iela 22, Valka, iesniegto gada pārskatu par 2013.gadu.
Dalībnieku sapulcē (2014.gada 23.aprīļa dalībnieku sapulces protokols Nr.2/2014) nolēma apstiprināt SIA
„Valkas Namsaimnieks” 2013.gada pārskatu un pārskata gada peļņu 6003 LVL (8541,50 EUR) novirzīt
Kapitālsabiedrības attīstībai.
Vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe,
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks”, reģ. Nr.44103055060, juridiskā
adrese Rīgas iela 22, Valka, gada pārskatu par 2013.gadu.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

