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Valkā

2014.gada 30.decembra

Sēdes protokols Nr.17

1. Par Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” telpu izmantošanas izcenojumu
apstiprināšanu.
2. Par dalības līdzmaksājuma noteikšanu Valkas novada rīkotajos sporta pasākumos.
3. Par pašvaldības budžeta līdzekļu iedalīšanu izglītības procesa nodrošināšanai izglītības iestādēs.
4. Par grozījumiem Valkas novada domes 2014. gada 27. janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§).
5. Par īstermiņa aizņēmuma ņemšanu.
6. Par noteikumu Nr.15 „Par kārtību, kādā Valkas novada dome piešķir finanšu līdzekļus nevalstiskām
organizācijām” apstiprināšanu.
7. Par noteikumu Nr.16 „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību””
apstiprināšanu.
8. Par pabalsta piešķiršanu ***.
9. Par pabalsta piešķiršanu ***.
10. Par grozījumiem 2014. gada 31. jūlija Valkas novada domes lēmumā „Par Izglītības pārvaldes un
Valkas pilsētas stadiona struktūrvienību un amatu un citu struktūrvienību amatu vietu darba samaksas
sarakstu likvidēšanu” (protokols Nr.11, 34.§).
11. Par noteikumu Nr.17 „Par kārtību, kādā Valkas novada pašvaldība veic dzīvesvietas deklarēšanu un
deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” apstiprināšanu.
12. Par tirgus statusa noteikšanu un noteikumu Nr.18 „Valkas pilsētas tirgus noteikumi” apstiprināšanu.
13. Par piekrišanu nomnieka kopsadarbībai ar trešo personu.
14. Par grozījumiem 2014. gada 27. novembra Valkas novada domes lēmumā “Par dzīvokļu uzņemšanu
bilancē” (protokols Nr.16, 29.§).
15. Par neapdzīvojamo telpu nomas termiņa pagarināšanu IU “Skroders”.
16. Par daļēju mācību maksas apmaksu ***.
17. Par grozījumiem Valkas novada domes 2014. gada 27. janvāra nolikumā Nr.2 „Kārķu pamatskolas
nolikums”.
18. Par komisijas izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudījumu kārtošanas apstiprināšanu.
19. Par Valkas novada pedagoģiski medicīnisko komisiju.
20. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu uz nekustamo īpašuma Valkas novada Vijciema pagastā
“Birzgaļi”.
21. Par neapbūvēta zemes gabala Valkā, “Celtnieks 10” atsavināšanas procedūras uzsākšanu.
22. Par 2013. gada 28. februāra Valkas novada domes sēdes lēmuma “Par pašvaldības nekustamā
īpašuma “Kalnmandēgi” Zvārtavas pagastā, Valkas novadā, atsavināšanas noteikumiem”, atcelšanu,
nomas līguma izbeigšanu un jauna nomas līguma noslēgšanu (protokols Nr.3, 21.§).
23. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
24. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Puškina ielā ***.
25. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkas pagastā, Lugažos.
26. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Smilšu ielā ***.
27. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA “Rozi”.
28. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Valsts zemes dienestam.
29. Par garāžas telpu nomas termiņa pagarināšanu Valsts meža dienestam
30. Par Dagnijas Pakalnes atbrīvošanu no Mierkalna tautas nama vadītājas amata.
31. Par Jāņa Ludberga atbrīvošanu no J.Cimzes Valkas mūzikas skolas direktora amata.
32. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu AS “Latvijas Valsts meži”.
33. Par saistošo noteikumu Nr.24 “Grozījumi 2014. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 “Valkas
novada pašvaldības 2014. gada pamatbudžets”” apstiprināšanu.
34. Par Valkas ģimnāzijas ēdnīcas telpu nomu.

1.§
Par Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa”
telpu izmantošanas izcenojumu apstiprināšanu
_________________________________________________________
(V.Kaņepe, V.A.Krauklis)
Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” rīcībā ir nepieciešamās telpas un resursi, lai
pēc iedzīvotāju un iestāžu pieprasījuma sniegtu telpu nomas pakalpojumus. Lai telpas varētu iznomāt,
nepieciešams apstiprināt telpu nomas maksu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014. gada 19. decembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.10, 1.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 14.punkta a)
apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izcenojumu telpu izmantošanas pakalpojumiem nodarbībām (pulciņi, semināri u.c.), kuru
mērķauditorija ir iestādes bērni vai darbinieki EUR 0.01463 par 1m2 stundā:
1.1. Mazā zāle (53m2) – EUR 0.78 par 1h bez PVN;
1.2. Lielā zāle (97m2) – EUR 1.42 par 1h bez PVN.
2. Apstiprināt izcenojumu telpu izmantošanas pakalpojumiem nodarbībām (pulciņi, semināri u.c.), kuru
mērķauditorija nav iestādes bērni vai darbinieki EUR 0.03839 par 1m2 stundā:
2.1. Mazā zāle (53m2) – EUR 2.04 par 1h bez PVN;
2.2. Lielā zāle (97m2) – EUR 3.72 par 1h bez PVN.
3.
4.
5.
6.

Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
Par lēmuma izpildi atbild Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
2.§
Par dalības līdzmaksājuma noteikšanu Valkas novada rīkotajos sporta pasākumos
____________________________________________________________________
(R.Rastaks, V.A.Krauklis)

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas speciālisti ir sagatavojuši novadā organizēto sporta
pasākumu dalībnieku līdzmaksājuma izcenojumus. Līdzmaksājumi paredzēti tiem sporta pasākumiem,
kuros tiks noteikti sportiskie rezultāti individuālajās un komandu sacensībās. Tautas sporta, veselības un
masu pasākumu sporta aktivitātēm nav paredzēti līdzmaksājumi. Saņemtie finanšu līdzekļi tiks izmantoti
pasākuma organizatorisko izdevumu segšanai. Dalības maksa nav apliekama ar PVN.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014. gada 19.
decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 5.§), Finanšu komitejas 2014. gada 19. decembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.10, 2.§), 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, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt līdzmaksājumus Valkas novada rīkotajos sporta pasākumos (pielikumā).
2. Par finanšu uzskaiti atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
3. Par lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.
Pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 30.decembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.17, 2.§)
Valkas novada sporta sacensību līdzmaksājuma izcenojumi
Valkas četrcīņa 2015
Kopā četri posmi, vērtējums individuāli pa vecumā grupām, bērniem līdz 7 gadu vecumam bez maksas

Skolēniem (7 - 19 gadi)
un pensionāriem

Pieaugušajiem

maksa EUR

maksa EUR

Viens posms ar iepriekšējo pieteikšanos
Viens posms ar pieteikšanos līdz 10 dienām
pirms un sacensību dienā

0,30

5,00

0,50

7,00

Viens posms ar iepriekšējo pieteikšanos Valkas
novadā deklarētajiem dalībniekiem
Viens posms ar pieteikšanos līdz 10 dienām
pirms un sacensību dienā Valkas novadā
deklarētajiem dalībniekiem

0,30

1,00

0,50

2,00

Sporta sacensības
Florbola turnīrs "Vasaras kauss"
Kopā četri posmi, piedalās komandas
Strītbola turnīrs Valkā un Ērģemes pagastā
Kopā četri posmi, piedalās komandas
Valkas novada atklātais čempionāts šautriņu mešanā
un badmintonā
Skolēniem bez maksas
Valkas novada Pludmales volejbola tūre
Kopā seši posmi, piedalās komandas
Valkas novada atklātais čempionāts vīriešiem
volejbolā
Piedalās komandas
Pludmales volejbola turnīrs "Ērģemes dūzis"
Piedalās komandas
Pludmales volejbola karalis - 2015 Ērģemes pagastā
Piedalās komandas
Ziemassvētku turnīrs volejbolā Kārķu pagastā
Piedalās komandas
Atvadas vasarai
Piedalās komandas
Citas novadā apstiprinātās sporta sacensības, kurām
nolikumā paredzēta dalības maksa.
Skolēniem bez maksas

Viens posms

Maksa
EUR
3,00

Viens posms

3,00

Dalībnieks

1,00

Komanda

6,00

Komanda

10,00

Komanda

10,00

Dalībnieks

1,00

Komanda

7,00

Komanda

15,00

Dalībnieks

1,00

Vienība

3.§
Par pašvaldības budžeta līdzekļu iedalīšanu izglītības procesa
nodrošināšanai izglītības iestādēs
__________________________________________________________
(R.Rastaks)
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības funkcijām ir gādāt par
iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un
audzināšanas iestādēs).
2013.gada jūlijā Izglītības likumā veiktajos grozījumos ir dots termina “mācību līdzekļi” skaidrojums.
Izglītības likumā ir noteikts, ka pašvaldība finansē no sava budžeta valsts pirmsskolas izglītības
vadlīnijām, valsts pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības standartiem atbilstošu mācību līdzekļu papildu literatūras, uzskates līdzekļu, didaktisko spēļu, digitālo mācību līdzekļu un resursu, izdales
materiālu, mācību tehnisko līdzekļu, mācību materiālu, iekārtu un aprīkojuma iegādi tās padotībā esošām
izglītības iestādēm.
Atbilstoši izglītības iestāžu vadītāju ieteikumiem ir veikti aprēķini, lai noteiktu vienotu pašvaldības
budžeta sadali atsevišķos punktos atkarībā no izglītojamo un pedagogu skaita.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada
19.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.11, 6.§), Finanšu komitejas 2014.gada 19.decembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.10, 3.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta,

atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2015. gadā izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās
izglītības un pirmsskolas izglītības programmas, šādu finansējumu uz izglītojamo un pedagogu
skaitu:
1.1. Papildu literatūras iegādei:
1.1.1. uz vienu skolas izglītojamo
EUR 2.50
1.1.2. uz vienu pirmsskolas izglītojamo
EUR 1.50
1.2. Uzskates līdzekļu iegādei:
1.2.1. uz vienu skolas izglītojamo
EUR 2.00
1.2.2. uz vienu pirmsskolas izglītojamo
EUR 1.50
1.3. Didaktiskās spēles
1.3.1. uz vienu skolas izglītojamo
EUR 0.50
1.3.2. uz vienu pirmsskolas izglītojamo
EUR 0.50
1.4. Digitālo mācību līdzekļu un resursu iegādei
1.4.1. uz vienu skolas izglītojamo
EUR 2.20
1.4.2. uz vienu pirmsskolas izglītojamo
EUR 1.50
1.5. Izdales materiālu iegādei
1.5.1. uz vienu skolas izglītojamo
EUR 8.00
1.5.2. uz vienu pirmsskolas izglītojamo
EUR 4.00
1.6. Mācību materiālu iegādei
1.6.1. uz vienu skolas izglītojamo
EUR 18.00
1.6.2. uz vienu pirmsskolas izglītojamo
EUR 8.00
1.7. Dienasgrāmatu iegādei uz vienu skolas izglītojamo EUR 1.50

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

1.8. Mācību ekskursiju organizēšanai:
1.8.1. uz vienu skolas izglītojamo
EUR 7.20
1.8.2. uz vienu pirmsskolas izglītojamo
EUR 2.00
1.9. Balvu iegādei (diplomi, medaļas, grāmatas, utml.):
1.9.1. uz vienu skolas izglītojamo
EUR 1.50
1.9.2. uz vienu pirmsskolas izglītojamo
EUR 0.70
1.10. Metodisko līdzekļu un materiālu iegādei
uz vienu pedagoģisko darbinieku
EUR 4.00
1.11. Kursu, semināru, lekciju organizēšanai
uz vienu pedagoģisko darbinieku
EUR 7.20.
Katrai izglītības iestādei iedalīt finansējumu mācību tehnisko līdzekļu, iekārtu un aprīkojumu iegādei
atbilstoši iestādes attīstības plānā paredzētajam un izglītības programmu īstenošanai
nepieciešamajam.
Katrai izglītības iestādei iedalīt finansējumu mēbelēm un telpu remontiem atbilstoši to nolietojumam,
izglītojamo veselības un drošības nodrošināšanai un iestādes attīstības plānā paredzētajam.
Iekļaut katras izglītības iestādes budžeta tāmē atsevišķu ierakstu par 1.punktā apstiprināto
finansējumu.
Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
4.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2014. gada 27. janvāra lēmumā
„Par Valkas novada domes administrācijas
un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§)
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)

Valkas novada dome izskata jautājumu par izmaiņām Valkas novada domes 2014. gada 27. janvāra
lēmumā „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”.
Sakarā ar izmaiņām darbinieku darba līgumos, nepieciešams precizēt Mierkalna tautas nama vadītāja
amata slodzi un amatierkolektīvu vadītāju darba slodzes.
Tautas nama vadītāja amatam amata slodzi palielināt uz 1 (viens) un nepiemērot piemaksas par
papildus darba veikšanu.
Lai nodrošinātu amatierkolektīvu darba turpināšanu, nepieciešams izveidot jaunas amata vietas:
amatierteātra režisors ar darba slodzi 0.19, līnijdeju grupas vadītājs ar darba slodzi 0.07, sieviešu

vokālā ansambļa vadītājs ar darba slodzi 0.24. Jaunās amatierkolektīvu vadītāju darba slodzes
nemaina novada kopējo amatierkolektīvu darba samaksas lielumu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014. gada 19. decembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.10, 5.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 13.punkta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2014. gada 27. janvāra sēdes lēmumā „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§) šādus grozījumus:
1.1. Apstiprināt 61.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);
1.2. Apstiprināt 67.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).
2. Uzdot Valkas novada domes iestāžu vadītājiem veikt grozījumus darba līgumos, izbeigt darba
tiesiskās attiecības vai noslēgt jaunus darba līgumus atbilstoši amatu sarakstam.
3. Par lēmuma izpildi atbild iestādes vadītāji un Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.
1.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 30.decembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.17, 4.§)
61.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1, 21.§)

Zvārtavas pagasta Mierkalna tautas nama
darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts

1

Algas likme
(EUR)
mēnesī/stunda
s tarifa likme
(EUR/h)
499

Apkopējs - kurinātājs

0,5

320

320

3.

Apkopējs

0,5

320

320

4.

Kurinātājs

1

320

320

5.

Skaņu operators

1

2.85 EUR/h

2.85 EUR/h

Nr.
p.k.

Amats

1.

Vadītājs

2.

Amata
vietu
skaits

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR mēnesī/stundas tarifa
likme (EUR/h)
410.85

2.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 30.decembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.17, 4.§)
67.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1,21.§)

Valkas novada amatieru mākslas kolektīvu amatu vietu
un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

1
2

Amats

Sieviešu kora ZIEMEĻSTĪGA
diriģents (Valkas KN)
Sieviešu kora ZIEMEĻSTĪGA
kormeistars (Valkas KN)

Amata
vietu
skaits

Algas
likme
(EUR)

Algas likme ar
samazinājum
u
(EUR)

Darba alga
par
apstiprināt
o slodzi
mēnesī
(EUR)

0,26

356

356

92.56

0,22

356

356

78.32

3

Sieviešu kora ZIEMEĻSTĪGA
koncertmeistars (Valkas KN)

0,16

356

356

56.96

4

Senioru kora DZIESMU ROTA
diriģents (Valkas KN)

0,2

356

356

71.20

5

Senioru kora DZIESMU ROTA
koncertmeistars (Valkas KN)

0,08

356

356

28.48
92.56

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Jauktā kora diriģents (Vijciema TN)
Jauktā kora koncertmeistars
(Vijciema TN)
Tautas lietišķās mākslas studijas
SAULĪTE vadītājs (Valkas KN)
Aušanas pulciņa vadītājs (Turnas
TN)
Aušanas pulciņa vadītājs (Kārķu
TN)
Tautas mūzikas kapelas vadītājs
(Valkas KN)
Folkloras deju kopas SUDMALIŅAS
vadītājs (Valkas KN)
Tautas mūzikas kapelas
SUDMALIŅAS vadītājs (Valkas KN)
Folkloras - ziņģu grupas TUVU
vadītājs (Vijciema TN)
Valkas pilsētas teātra režisors
(Valkas KN)
Senioru amatierteātra režisors
(Valkas KN)

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

0,16

356

356

56.96

0,15

356

356

53.40

0,19

356

356

67.64

0,19

356

356

67.64

0,26
0,12
0,2
0,2
0,15
0,16
0,2

42.72
71.20
71.20
53.40
56.96
71.20

17

Amatierteātra režisors (Vijciema TN)

0,19

356

356

67.64

18

Vidējās paaudzes deju kopas AIJA
vadītājs (Valkas KN)

0,43

356

356

153.08

19

Vidējās paaudzes deju kopas AIJA
koncertmeistars (Valkas KN)

0,16

356

356

56.96

20

Vidējās paaudzes deju kopas
SPRIŅĢI vadītājs,
(Saieta nams „Lugažu muiža”)

0,3

356

356

106.80

21

Vidējās paaudzes deju kopas
SPRIŅĢI koncertmeistars (Saieta
nams „Lugažu muiža”)

0,16

356

356

56.96

22

Vidējās paaudzes deju kolektīva
vadītājs (Kārķu TN)

0,3

356

356

106.80

23

Vidējās paaudzes deju kolektīva
koncertmeistars (Kārķu TN)

0,16

356

356

56.96

24

Sieviešu vokālā ansambļa vadītājs
(Kārķu TN)

0,18

356

356

64.08

25

Vokālā ansambļa vadītājs (Saieta
nams „Lugažu muiža”)

0,24

356

356

85.44

26

Senioru vokālā ansambļa BALTIE
TAUREŅI vadītājs (Kārķu TN)

0,18

356

356

64.08

27

Vokālā ansambļa ROMAŠKI
vadītājs (Saieta nams „Lugažu
muiža”)

0,13

356

356

46.28

28

Senioru deju kopas ZELTA
RUDENS vadītājs (Valkas KN)

0,13

356

356

46.28

29

Eiropas deju grupas ORAVAKES
vadītājs

0,13

356

356

46.28

0,13

356

356

46.28

0,07

356

356

24.92

0,13

356

356

46.28

0,13

356

356

46.28

0,17

356

356

60.52

0,12

356

356

42.72

0,16

356

356

56.96

0,1

356

356

35.60

0,08

356

356

28.48

0,21

356

356

74.76

0,15

356

356

53.40

0,2

356

356

71.20

0.19

356

356

67.64

0.19

356

356

67.64

0.19

356

356

67.64

0.07

356

356

24.92

0.24

356

356

85.44

30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Eiropas deju grupas VIJOLĪTES
vadītājs (Vijciema TN)
Eksotisko deju grupas vadītājs
(Saieta nams „Lugažu muiža”)
Mūsdienu deju grupas vadītājs
(Vijciema TN)
Modes deju grupas AIJA vadītājs
(Valkas KN)
Bērnu deju kolektīva
SAULSTARIŅŠ vadītājs (Valkas
KN)
Bērnu deju kolektīva
SAULSTARIŅŠ, koncertmeistars
(Valkas KN)
Bērnu un jauniešu aušanas pulciņa
vadītājs (Valkas KN)
Cirka pulciņa vadītājs
Bērnu popgrupas vadītājs (Turnas
TN)
Bērnu ritma deju grupas vadītājs
(Vijciema TN)
Rokdarbu pulciņš (Vijciema tautas
nams)
Jauniešu mūzikas ansambļa
vadītājs (Kārķu TN)
Kustību režisors Valkas pilsētas
teātris (Valkas pilsētas Kultūras
nams)
Amatierteātra režisors (Saieta nams
„Lugažu muiža)
Amatierteātra režisors (Mierkalna
tautas nams)
Līnijdeju grupa, vadītājs ( Mierkalna
tautas nams)
Sieviešu vokālā ansambļa vadītājs
(Mierkalna tautas nams)

5.§
Par īstermiņa aizņēmuma ņemšanu
______________________________________
(I.Grandava)
Pašvaldībām, kas iedzīvotāju ienākuma nodokli saņem caur Valsts kases sadales kontu, tiek garantēti
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ne mazāk kā 96% apmērā no plānotā ar nosacījumu, ka tiek
noteikts iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozēto ieņēmumu procentuālais sadalījums pa ceturkšņiem
sekojošā apmērā: I ceturksnī – 20%, II ceturksnī – 24%, III – ceturksnī – 27%, IV ceturksnī – 29%.
Lai nodrošinātu vienmērīgu, nepārtrauktu finanšu plūsmu, pašvaldības funkciju nepārtrauktu izpildi,
Valkas novada domei ir nepieciešams ņemt īstermiņa aizņēmumu EUR 250000.- (divi simti piecdesmit
tūkstoši euro) no Latvijas Republikas Valsts kases. Aizdevuma atmaksa jāveic līdz saimnieciskā gada
beigām.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014. gada 19. decembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.10, 6.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 22¹., 23. pantiem,
Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” 15.1.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 1.daļas 2.punkta, 21. panta 1.daļas
19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Budžeta un finanšu vadības nodrošināšanai ņemt aizņēmumu EUR 250000,- (divi simti piecdesmit
tūkstoši euro) no Latvijas Republikas Valsts kases.
2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu veikt līdz saimnieciskā gada beigām no
aizņēmuma saņemšanas brīža ar atlikto maksājumu 4 mēneši, maksājot LR Valsts kases noteiktos
procentus par aizņēmuma lietošanu.
3. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
4. Pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša lēmuma
saņemšanas pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar LR Valsts
kasi.
5. Uzdot grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
6.§
Par noteikumu Nr.15 „Par kārtību, kādā Valkas novada dome
piešķir finanšu līdzekļus nevalstiskām organizācijām” apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(I.Grandava, V.Šaicāns, U.Ozoliņa, V.A.Krauklis)
Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret nevalstiskajām organizācijām, kuras katru gadu pieprasa
finanšu līdzekļus no Valkas novada pašvaldības budžeta, un lai kontrolētu piešķirtā finansējuma
izlietošanu, ir sagatavoti noteikumi par kārtību, kādā Valkas novada dome piešķir finanšu līdzekļus
nevalstiskām organizācijām.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014. gada 19. decembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.10, 7.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punkta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.15 „Par kārtību, kādā Valkas novada dome piešķir finanšu līdzekļus
nevalstiskām organizācijām” (pielikumā).
2. Noteikumus Nr.15 „Par kārtību, kādā Valkas novada dome piešķir finanšu līdzekļus nevalstiskām
organizācijām” publicēt Valkas novada domes mājaslapā www.valka.lv un nosūtīt visām
nevalstiskām organizācijām, kuras ir pieprasījušas finanšu līdzekļus no 2015. gada Valkas novada
pašvaldības budžeta.
3. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

NOTEIKUMI
Valkā
2014.gada 30.decembrī

Nr.15
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2014.gada 30.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.17,6.§)

Par kārtību, kādā Valkas novada dome
piešķir finanšu līdzekļus nevalstiskām organizācijām
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu

I.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā no Valkas novada pašvaldības budžeta tiek piešķirti finanšu līdzekļi
nevalstiskajām organizācijām, un kārtību, kādā tiek veikta kontrole par piešķirto līdzekļu izlietošanu.

2.

Pieteikumus finanšu līdzekļu pieprasījumam var iesniegt biedrības, nodibinājumi un reliģiskās
organizācijas (turpmāk tekstā – nevalstiskās organizācijas), kas ir reģistrētas LR Uzņēmumu reģistra
Biedrību un nodibinājumu reģistrā vai Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā un darbojas
Valkas novada administratīvajā teritorijā.

3.

II.
FINANŠU LĪDZEKĻU PIEŠĶIRŠANAS MĒRĶI
Valkas novada dome finanšu līdzekļus piešķir šādiem mērķiem:
3.1. nevalstiskās organizācijas noteiktā pasākuma vai nevalstiskās organizācijas uzturēšanas
finansiālam atbalstam;
3.2. brīvā laika pavadīšanas organizēšanai, sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un
pasākumu īstenošanai Valkas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
3.3. atbalstam iedzīvotāju aktivitātēm un līdzdalībai aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos.
3.4. sadarbības veicināšanai starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām.
III. FINANŠU LĪDZEKĻU PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI

4.

Viens pretendents var iesniegt tikai vienu budžeta pieprasījumu, izņemot sekojošus gadījumus:
4.1. ja pieprasījums ir ES finansēta projekta līdzfinansēšanai (iesniegtais pieteikums var būt
iepriekš atbalstīta pasākuma turpinājums);
4.2. ja pieprasījums saistīts ar iepriekš neparedzētām sacensībām, konkursiem vai projektiem,
kas prasa papildus finanšu līdzekļus dalībai konkrētā pasākumā.

5.

Labuma guvējiem no projekta rezultātiem jābūt Valkas novada pašvaldības iedzīvotājiem.

6.

Finanšu līdzekļus piešķir pretendentiem, ja finanšu līdzekļi:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.

7.

paredzēti sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanai Valkas
novada administratīvajā teritorijā;
piesaista vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos;
īsteno neformālās izglītības programmas dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām;
piedāvā brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas;
veicina jauniešu nodarbinātību, profesionālo orientāciju un karjeras izvēles iespējas;
veicina sportiskās aktivitātes;
veicina drošas un sakārtotas vides veidošanos Valkas novada administratīvajā teritorijā;
iesaista cilvēkus ar invaliditāti un rada viņiem pieejamu informatīvo un fizisko vidi;
veicina integrācijas procesus Valkas novadā;
ir cita lielāka projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums lielāka finansējuma piesaistei);
ir saistīti ar pašvaldības kompetencē esošo funkciju īstenošanu.

Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir:
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

nekustamā īpašuma iegādei vai būvdarbiem, kas nav saistīti ar fondu finansētiem
projektiem, un ar īpašumtiesību kārtošanu saistītiem izdevumiem;
pabalstiem un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām;
nevalstisko organizāciju vadības atalgojumam;
jau īstenotiem projektiem;

7.5.
7.6.

ja projekta aktivitātes īstenošanas rezultātā izveidotais objekts nav publiski pieejams
bez maksas;
ja nevalstiskā organizācija nav iesniegusi atskaites par iepriekšējos periodos piešķirto
finansējumu.
VI.

FINANŠU LĪDZEKĻU PIEPRASĪJUMU IESNIEGŠANA

8.

Nevalstiskās organizācijas rakstiskus pieteikumus par finanšu līdzekļu pieprasījumu nākamajam
budžeta gadam var iesniegt personīgi Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā
vai nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē uz adresi: Valkas novada domei, Beverīnas iela 3, Valka,
Valkas novads, LV-4701, līdz 1.decembrim.

9.

Finanšu līdzekļu pieprasījumi, kas iesniegti pēc šo noteikumu 8.punktā minētā termiņa netiek izskatīti
un tiek atgriezti pretendentam, izņemot noteikumu 4.punktā noteiktajos gadījumos.

10. Finanšu līdzekļu pieprasījums sastāv no:
10.1. Iesnieguma;
10.2. Izmaksu tāmes;
10.3. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopijas vai
reliģiskās organizācijas reģistrācijas apliecības kopijas, ja minētie dokumenti ir izsniegti;
11.

Pretendents atbild par sniegto ziņu patiesumu.

12.

Iesniegtos dokumentus Valkas novada dome atpakaļ neizsniedz.
IV. FINANŠU LĪDZEKĻU PIEPRASĪJUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

13.

Pretendentu iesniegtos dokumentus izvērtē Valkas novada domes Finanšu komitejā turpmāk –
Komiteja).

14. Ja finanšu līdzekļu pieprasījums neatbilst šo noteikumu prasībām, pieprasījums netiek vērtēts.
15. Komiteja ir tiesīga no pretendenta pieprasīt papildus informāciju.
16. Pēc finanšu līdzekļu pieprasījuma izskatīšanas Komiteja nosaka piešķirtā finansējuma apmēru,
ņemot vērā budžeta iespējas.
17. Komiteja ir tiesīga noraidīt finanšu pieprasījumu, informējot par to iesniedzēju un norādot finanšu
pieprasījuma noraidīšanas iemeslu.
18. Lēmumu par finanšu līdzekļu piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām pieņem Valkas novada
dome.
19. Gadījumos, kad finanšu pieprasījums tiek atbalstīts, pretendents tiek informēts par piešķirtā
finansējuma apmēru un līguma slēgšanas laiku. Finansējuma atteikuma gadījumā pretendents tiek
informēts par atteikuma iemeslu.

20.

V. LĪGUMS
Pašvaldība ar pretendentu slēdz līgumu par finansējuma izlietojumu un izlietotā finansējuma
atskaites iesniegšanas kārtību (1.pielikums).
VI. DARBĪBAS KONTROLE

21.

Finanšu līdzekļu pieprasījuma iesniedzējs, kurš saņēmis finansējumu, līgumā noteiktajā termiņā
iesniedz Valkas novada domei piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti (2.pielikums).

22. Valkas novada domei ir tiesības nepieciešamības gadījumā veikt:
22.1. nevalstisko organizāciju aktivitāšu norišu pārbaudi;
22.2. finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi
23. Ja piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek fiksēti finanšu pārkāpumi,
Valkas novada dome var lemt par piešķirtā līdzfinansējuma atmaksas pieprasīšanu.
VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
24.

Noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

25.

Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra
noteikumi Nr.1 „Par nevalstiskajām organizācijām piešķirtā finansējuma izlietojuma kontroli”.

1.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 30.decembra noteikumiem Nr.15
“Par kārtību, kādā Valkas novada dome
piešķir finanšu līdzekļus nevalstiskām organizācijām”

LĪGUMS Nr. VND/____
Par finanšu līdzekļu izlietojumu un atskaites iesniegšanu
Valkā
201_.gada_______________
Valkas novada dome, reģistrācijas Nr.90009114839, adrese – Semināra iela 9, Valka, Valkas
novads, LV-4701 (turpmāk-Pašvaldība), domes priekšsēdētāja _______________________________
personā, kurš rīkojas uz Pašvaldības nolikuma pamata,
un
Biedrība/nodibinājums
„____________”,
reģistrācijas
Nr._______________,
adrese
____________________________________,
(turpmāk-Finansējuma
saņēmējs),
valdes
priekšsēdētāja(s) _______________________ personā, kura(š) darbojas uz Statūtu pamata, noslēdz
šādu līgumu:
1. Pamatojoties uz Valkas novada domes ____________(datums) lēmumu Nr._______________ „Par
līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai __________________” Finansējuma saņēmējam Pašvaldība
piešķir līdzfinansējumu EUR _____________ apmērā ar mērķi pasākuma/projekta realizēšanai
„___________________________________”.
2. Pašvaldība finansējumu ieskaita 10 dienu laikā pēc šī līguma spēkā stāšanās, pārskaitot to uz
norēķinu kontu bankā, kas norādīts pie šī līguma rekvizītiem.
3. Finansējuma saņēmējs finansējumu apņemas izlietot tikai un vienīgi šīs līguma 1.punktā noteiktā
mērķa sasniegšanai.
4. Finansējuma saņēmējs pilnībā atbild par finansējuma izlietojumu saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem. Atskaiti par līdzekļu izlietojumu iesniedz Valkas novada domē, Beverīnas ielā
3, Valkā, Valkas novadā.
5. No Līguma summas atlikušie un nerealizētie finanšu līdzekļi, kas piešķirti konkrētiem
pasākumiem/projektiem, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc pasākuma/projekta norises izpildes
termiņa beigām Finansējuma saņēmējam ir jāpārskaita Pašvaldībai Līgumā norādītajā kontā.
6. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad abas Puses to paraksta.
7. Strīdi starp pusēm tiek risināti pārrunu ceļā, bet nevienošanās gadījumā - tiesā.
8. Finansējuma saņēmējs Līguma parakstīšanas brīdī apliecina, ka ir saņēmusi atskaites formas
paraugu par Valkas novada domes piešķirtā finansējuma izlietojumu.
9. Līgums sastādīts uz vienas lapas divos identiskos eksemplāros, kuri pa vienam tiek nodoti glabāšanā
Pusēm.

Pašvaldība
Valkas novada dome
Reģ.Nr. 90009114839,
Jurid. adrese: Semināra 9, Valka, Valkas nov., LV-4701
tel./fakss ________________________
e-pasts: __________________________
Konta Nr. _________________________
A/S „______________”
Kods: _______________________

Finansējuma saņēmējs
Nosaukums

Priekšsēdētājs

Kods: ………………………….

reģ.Nr. …………
Adrese……………., LV ………..
tel./fakss ……………… / …………….
e-pasts: ……………….
Konta Nr. …………………….
AS „……………………..”,

(Amats)

2.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 30.decembra noteikumiem Nr.15
“Par kārtību, kādā Valkas novada dome
piešķir finanšu līdzekļus nevalstiskām organizācijām”
________________________________
Organizācijas nosaukums
________________________________
Reģ.Nr.
________________________________
Adrese
ATSKAITE
PAR VALKAS NOVADA DOMES PIEŠĶIRTO FINANŠU LĪDZEKĻU IZLIETOJUMU
Atbilstoši 20__.gada ______. ______________ līgumam Nr._______
Saskaņā ar 201__.gada ___. _______________ noslēgto līgumu Nr._______ „Par finanšu līdzekļu
izlietojumu un atskaites iesniegšanu”
____________________________________________________________________________
(finansējuma saņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)
no ______. gada ____. ___________ līdz ___. gada __. _______ ir īstenojusi
pasākumu/projektu____________________________________________________________

1. Projekta pieteikumā noteiktie mērķi un uzdevumi :
 Sasniegti pilnībā
 Sasniegti daļēji, ____________________________________________________________
 Nav sasniegti, jo____________________________________________________________

2.

Valkas novada pašvaldības piešķirtie finanšu līdzekļi __________________ euro ir izlietoti sekojoši:
Izmaksu apliecinošā
dokumenta nosaukums
Nr.
(maksājuma uzdevuma nr.,
p.
Datums
Summa (euro)
Par ko maksāts
kases izdevumu ordera nr., ja
k.
izmaksa veikta avansā avansa norēķina nr.)

Pavisam kopā izlietoti euro______ (______________________________________________)
3. Pievienotas izmaksu apliecinošo dokumentu kopijas uz _______ lapām.
Apstiprinu, ka Valkas novada pašvaldības pārskaitītie līdzekļi pasākuma/projekta realizācijas gaitā izlietoti
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pasākumā/projektā paredzētajiem mērķiem.
(Vārds un uzvārds)
(Datums)

(Paraksts)

(Paraksta atšifrējums)

7.§
Par noteikumu Nr.16 „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un
norakstīšanas kārtību”” apstiprināšanu
_____________________________________________________________
(I.Grandava)
Lai sekmētu racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī nodrošinātu pareizu un vienotu
reprezentācijas izdevumu realizāciju Valkas novada pašvaldībā, ir sagatavoti noteikumi par
reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014. gada 19. decembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.10, 8.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punkta,
likuma „Par grāmatvedību”, Likumu par budžetu un finanšu vadību, Ministru kabineta 21.10.2003.
noteikumiem Nr. 585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, Ministru kabineta
21.09.2010. noteikumiem Nr.899 “Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas
kārtība”, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.16 „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību”
(pielikumā).
2. Nosūtīt noteikumus Nr.16 „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību”
visām Valkas novada pašvaldības iestādēm.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes kanceleja.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

NOTEIKUMI
Valkā

2014.gada 30.decembrī

Nr.16
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2014.gada 30.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.17,7.§)

Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību

Izdoti saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”,
Likumu par budžetu un finanšu vadību,
Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumiem Nr. 585 „Noteikumi
par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”,
Ministru kabineta 21.09.2010. noteikumiem Nr.899
“Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu
piemērošanas kārtība”

1.
2.
3.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valkas novada dome un tās pakļautībā esošās iestādes,
struktūrvienības (turpmāk tekstā – institūcijas) plāno līdzekļus reprezentācijas izdevumiem, veic to
uzskaiti, izmantošanu un norakstīšanu.
Noteikumu mērķis ir sekmēt racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī nodrošināt
pareizu reprezentācijas izdevumu realizāciju.
Reprezentācijas izdevumi ir:
3.1. institūciju izdevumi to prestiža veidošanai un uzturēšanai sabiedrībā pieņemto standartu
līmenī. Tie ietver izdevumus publisku pieņemšanu, konferenču un banketu rīkošanai, kā arī
pašvaldības reprezentējošu priekšmetu izgatavošanai. Uz šiem izdevumiem var tikt
attiecinātas izdevumu summas dažādu priekšmetu (pildspalvas, kalendāri, T-krekli, krūzes
u.c.), kas satur Valkas novada (arī pagastu un pilsētas) ģerboni, logo vai citu raksturīgu

4.

informāciju, kā arī bezalkoholisku atspirdzinošu dzērienu un uzkodu iegādei, kas paredzēti
pašvaldības viesiem, partneriem, klientiem u.c.
3.2. institūciju izdevumi konferenču, semināru, iestāžu jubileju un plaša mēroga lietišķu tikšanos
organizēšanai;
3.3. institūciju izdevumi delegāciju un atsevišķu personu uzņemšanai un amatpersonu vizītēm,
ieskaitot arī visus uzņemšanas, izmitināšanas, viesnīcu pakalpojumus, transporta
pakalpojumus, ja viesi tiek uzaicināti par institūcijas līdzekļiem;
3.4. institūcijas izdevumi grāmatu, suvenīru, ziedu, telpu un galda noformēšanas priekšmetu
iegādei, ar reprezentāciju saistītu priekšmetu izgatavošanai, telpu nomai, kafijas paužu,
brokastu, pusdienu un vakariņu rīkošanai u.c.
Par reprezentācijas izdevumiem nav uzskatāmi:
4.1. institūciju izdevumi savas apkārtējās teritorijas apkopšanai. Šādi izdevumi ir uzskatāmi par
saistītiem ar budžeta institūciju saimniecisko darbību;
4.2. institūciju telpu dekorēšana un dzeramā ūdens iegāde klasificējami kā šo institūciju
saimnieciskie izdevumi;
4.3. institūciju izdevumi, kuru rezultātā tiešu labumu gūst darbinieki. Šajā gadījumā attiecīgos
izdevumus ir iespējams personificēt un tos apliek ar iedzīvotāju ienākumu nodokli.

5.

Lai norakstītu reprezentācijas izdevumus:
5.1. institūcijas reprezentācijas tāmi sagatavo katram atsevišķam pasākumam (ja izdevumi ir
saistīti ar pieņemšanu, brokastu, pusdienu un vakariņu rīkošanu) vai pasākumu grupai;
5.2. reprezentācijas izdevumu tāmi saskaņo pašvaldības izpilddirektors un Grāmatvedības un
finanšu nodaļas vadītājas vietnieks budžeta plānošanas jautājumos. Tāmi precizē, ja tas ir
nepieciešams vai ja izdevumi pārsniedz plānotos;
5.3. reprezentācijas izdevumu uzskaiti veic sastādot attiecīgu aktu katram atsevišķam pasākumam
vai pasākuma grupai, atbilstoši apstiprinātajām tāmēm. Aktam jāpievieno attaisnojuma
dokumenti, kas pamato uzskaitītos izdevumus (preču pavadzīmes, čeki, kvītis u.c.) un aktā
norāda:
5.3.1. pasākuma rīkošanas datumu;
5.3.2. pasākuma rīkošanas vietu;
5.3.3. pasākuma rīkošanas mērķi;
5.3.4. dalībnieku skaitu;
5.3.5. materiālu un preču (no attaisnojuma dokumentiem) izlietojumu.

6.

Reprezentācijas izdevumi tiek uzskaitīti izdevumos atbilstoši ekonomiskajām kategorijām kodā
2231– „Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana” un
kodā 2314 „Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai”.
Gadījumā, ja spēkā stājas grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka atšķirīgu kārtību kā šajos
noteikumos, piemērojamas ir jaunākās tiesību normas.
Kontroli par noteikumu izpildi attiecīgi veic izpilddirektors un iestāžu, struktūrvienību un nodaļu
vadītāji.

7.
8.
9.

Noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

1.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 30.decembra noteikumiem Nr.16
„Par reprezentācijas izdevumu uzskaites
un norakstīšanas kārtību”
APSTIPRINU: __(personiskais paraksts)___ paraksta atšifrējums
Iestādes, struktūrvienības vadītājs
SASKAŅOJU: __(personiskais paraksts)___ paraksta atšifrējums
__(personiskais paraksts)___ paraksta atšifrējums
REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMU PLĀNOTĀ TĀME
Pasākuma nosaukums: _________________________________________________________________
Pasākuma mērķis: ____________________________________________________________________
Pasākuma vieta un laiks: _______________________________________________________________
Pasākuma plānotais dalībnieku skaits: ____________________________________________________

Nr.p.k.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Izdevumu saturs
Kafijas pauzes, brokastis,
pusdienas un vakariņas
Uzkodu iegāde (t.sk. kafija,
augļi, konditorijas
izstrādājumi)
Telpu noma
Viesnīcu apmaksa
Transporta pakalpojumi
Ziedi
Pasniegti reprezentācijas
priekšmeti

KOPĀ

Tāmes sagatavotājs:

Mērvienība

Daudzums

Cena EUR

-

-

-

(personiskais paraksts)

20__.gada ___.______________

atšifrējums

Summa EUR

2.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 30.decembra noteikumiem Nr.16
„Par reprezentācijas izdevumu uzskaites
un norakstīšanas kārtību”
APSTIPRINU: __(personiskais paraksts)___ paraksta atšifrējums
Iestādes, struktūrvienības vadītājs
SASKAŅOJU: __(personiskais paraksts)___ paraksta atšifrējums
__(personiskais paraksts)___ paraksta atšifrējums

REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMU FAKTISKĀ TĀME
20__.gada ___.______________
Komisijas sastāvs:

Nr._________

Komisijas priekšsēdētājs: __________________________________________
(paraksts)
(vārds, uzvārds)
Komisijas locekļi:

___________________________________________
(paraksts)
(vārds, uzvārds)
_______________________ ____________________
(paraksts)
(vārds, uzvārds)
_______________________ ____________________
(paraksts)
(vārds, uzvārds)

Pasākuma nosaukums: ________________________________________________________________
Pasākuma mērķis: ____________________________________________________________________
Pasākuma vieta un laiks: _______________________________________________________________
Pasākuma dalībnieku skaits:
_________________________________________________________
Pasākuma organizēšanai izlietotas un tiek norakstītas šādas materiālās vērtības:
Nr.p.
k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Izdevumu saturs

Mērv.

Daudz.

Summa
EUR

-

-

-

Iegādes attaisn.
dokuments (Nr.
un datums)

Izlietojuma
apraksts

Kafijas pauzes, brokastis,
pusdienas un vakariņas
Uzkodu iegāde (t.sk. kafija,
augļi, konditorijas izstrādājumi)
Telpu noma
Viesnīcu apmaksa
Transporta pakalpojumi
Ziedi
Pasniegti reprezentācijas
priekšmeti

u.c.

KOPĀ

Paskaidrojums par novirzēm no plānotās tāmes:
____________________________________________________________________________
Komisijas priekšsēdētājs: _______________________ ____________________

(paraksts)
Komisijas locekļi:

(vārds, uzvārds)

_______________________ ____________________
(paraksts)
(vārds, uzvārds)
_______________________ ____________________
(paraksts)
(vārds, uzvārds)
_______________________ ____________________
(paraksts)
(vārds, uzvārds)

___________________________________________________________________________________
Iesniegt Grāmatvedības un finanšu nodaļā aktu kopā ar klāt pievienotiem attaisnojuma dokumentiem
piecu dienu laikā pēc pasākuma norises.
8.§
Par pabalsta piešķiršanu ***
________________________________________
(V.Zariņš)
2014. gada 27. februārī Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par pabalsta piešķiršanu ***” (protokols
Nr.3, 8.§), ar kuru piešķīra pašvaldības ikmēneša pabalstu *** [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014. gada 19. decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.10, 10.§), un vadoties no Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma
15.¹panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt ***, dzīvo „***”, Valkas pagasts, Valkas novads, pašvaldības ikmēneša pabalstu EUR 382,99 (trīs
simti astoņdesmit divi euro un 99 centi) no 2015. gada 1. janvāra.
2. [..]
9.§
Par pabalsta piešķiršanu ***
__________________________________
(V.Zariņš)
2014.gada 27.februārī Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par pabalsta piešķiršanu ***” (protokols
Nr.3, 9.§), ar kuru piešķīra pašvaldības ikmēneša pabalstu. [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014. gada 19. decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.10, 11.§), un vadoties no Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma
15.¹panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt ***, dzīvo „***”, Ērģemes pagasts, Valkas novads, pašvaldības ikmēneša pabalstu EUR 413,95
(četri simti trīspadsmit euro un 95 centi) no 2015. gada 1. janvāra.
2. [..]
10.§
Par grozījumiem 2014.gada 31.jūlija Valkas novada domes lēmumā „Par Izglītības pārvaldes un Valkas
pilsētas stadiona struktūrvienību un amatu un citu struktūrvienību amatu vietu darba samaksas
sarakstu likvidēšanu” (protokols Nr.11, 34.§)
____________________________________________________________________
(V.Zariņš, V.A.Krauklis, V.Šaicāns)
2014. gada 31. jūlijā Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par Izglītības pārvaldes un Valkas pilsētas
stadiona struktūrvienību un amatu un citu struktūrvienību amatu vietu darba samaksas sarakstu likvidēšanu”
(protokols Nr.11, 34.§). Lēmuma preambulā tika norādīts, ka:
−
Ņemot vērā 2014. gada 27. februāra Valkas novada domes sēdes protokolu Nr.3, 21.§
„Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21§)”, saskaņā ar kuru Valkas
novada dome nolēma izdarīt Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra lēmumā „Par Valkas novada

domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21§) grozījumus,
1.1)izslēdzot no 2.pielikuma amatus: sporta darba organizators, kultūras darba organizators un
apstiprinot 2.pielikumu jaunā redakcijā; 1.2.) izslēdzot 7.pielikumu - izslēgtas Izglītības pārvaldes
darbinieku amata vietas un darba samaksas saraksts (Vadītājs (1), Vadītāja vietnieks/izglītības
speciālists (1), Izglītības speciālists (1), Psihologs (0,25)); 1.3.) izslēdzot 26.pielikumu – Valkas pilsētas
stadiona darbinieku amata vieta un darba samaksas saraksts; 1.4.) apstiprinot 28.pielikumu jaunā
redakcijā; 1.5.) izslēdzot no 56.pielikuma amatu – sporta metodiķis un apstiprinot 56.pielikumu jaunā
redakcijā; 1.6.) izslēdzot no 66.pielikuma amatus: interjera un reklāmas dizaina speciālists, skaņu
operators un apstiprinot 66.pielikumu jaunā redakcijā; 1.7.) papildināt lēmumu ar 69.pielikumu; lēmuma
1.1.-1.6.punkts stājas spēkā 2014.gada 1.aprīlī;
−
Ņemot vērā 2014.gada 27.februāra Valkas novada domes lēmumu (protokols Nr.3., 20.§)
„Par saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums””” apstiprināšanu”, saskaņā ar kuru 1) apstiprināti
saistošie noteikumi Nr.11 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums””” , saskaņā ar kuriem Valkas novada domes 2009.gada
30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums” 1) tiek papildināti ar
6.14.punktu „Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa” (stājas spēkā 2014.gada 1.martā), 2) tiek
svītroti 7.1., 7.23. apakšpunkti (stājas spēkā 2014.gada 1.aprīlī); 3) 12.10 punkts izteikts šādā redakcijā
„12.10. Civilās aizsardzības komisiju 20 locekļu sastāvā” (stājas spēkā 2014.gada 1.martā); 2) ar
2014.gada 1.aprīli spēku zaudē: 2.1.)Valkas novada domes 2009.gada 27.augusta lēmums „Par Valkas
novada domes Izglītības pārvaldes izveidošanu” (protokols Nr.6, 60.§), ar kuru tika izveidota Valkas
novada Izglītības pārvalde, apstiprināts Valkas novada domes nolikums Nr.13 „Valkas novada Izglītības
pārvaldes nolikums” un par Valkas novada Izglītības pārvaldes vadītāju iecelta Dzintra Auzāne; 2.2.)
Valkas novada domes 2009.gada 29.oktobra lēmums „Valkas novada domes nolikuma „Par kultūras
darba organizāciju Valkas novadā” apstiprināšana” (protokols Nr.8, 49.§); 2.3.) Valkas novada domes
2010.gada 29.aprīļa lēmums „Par Valkas pilsētas stadiona nolikuma un Valkas pilsētas stadiona
šautuves nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.5, 10.§);
Savukārt, minētā lēmuma lemjošajā daļā 1. un 2.punktā norādīts:
1. Ar 2014. gada 27. februāri tiek likvidēta Valkas novada domes Izglītības pārvalde;
2. Ar 2014. gada 27. februāri tiek likvidētas šādas amatu vietas: sporta darba organizators, kultūras
darba organizators, Izglītības pārvaldes vadītājs, Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks/izglītības
speciālists, Izglītības pārvaldes izglītības speciālists, psihologs, Valkas pilsētas stadiona darbinieku
amata vieta, sporta metodiķis, interjera un reklāmas dizaina speciālists, skaņu operators, kā arī šo
amatu darba samaksas saraksti.
Līdz ar to konstatējams, ka lēmuma lemjošā daļa ir pretrunā preambulā uzskaitītajiem dokumentiem, kas
radies pārrakstīšanās vai citādas kļūdas rezultātā.
Ņemot vērā to, ka 2014. gada 31. jūlija Valkas novada domes lēmuma „Par Izglītības pārvaldes un Valkas
pilsētas stadiona struktūrvienību un amatu un citu struktūrvienību amatu vietu darba samaksas sarakstu
likvidēšanu” (protokols Nr.11, 34.§) 1. un 2.punktam ir konstatējošs raksturs, kas tikai apliecina notikušus
faktus, atbilstoši grozījumi minētajos punktos tiesiskas sekas neizraisīs.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014. gada 19. novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.10, 12.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 9.punkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, S.Pilskalne, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS – 2 deputāti
(A.Gailis, M.Kreilis),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus 2014. gada 31. jūlija Valkas novada domes lēmuma „Par Izglītības pārvaldes un
Valkas pilsētas stadiona struktūrvienību un amatu un citu struktūrvienību amatu vietu darba samaksas
sarakstu likvidēšanu” (protokols Nr.11, 34.§) 1. un 2.punktā, aizstājot skaitli un vārdu „27. februāri” ar
skaitli un vārdu „1. aprīli”.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
11.§
Par noteikumu Nr. 17 „Par kārtību, kādā Valkas novada pašvaldība veic dzīvesvietas deklarēšanu un
deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada domē ir pastāvējusi prakse, ka deklarēto dzīvesvietu var anulēt tikai ar Valkas novada
domes lēmumu, kura projektu sagatavo Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija. Līdz ar to deklarētās
dzīvesvietas anulēšanas process reizēm noritēja līdz pat sešām nedēļām. Tas ir neadekvāti ilgs laiks ņemot
vērā, ka piedeklarēšanās dzīvesvietā norit dažu minūšu laikā, ja to dara elektroniski.

Normatīvie akti neregulē dzīvesvietas deklarēšanas iestādes iekšējo kārtību, kādā iestāde veic deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu, bet tikai nosaka to, ka iestāde pieņem lēmumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
Līdz šim pieņemto praksi Valkas novada dome ir nolēmusi mainīt.
2014. gada 30. oktobrī Valkas novada dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr.20 „Grozījumi Valkas
novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums””, ar
kuriem noteica, ka ar 2015. gada 1. janvāri tiek likvidēta Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisija.
Šobrīd dzīvesvietas deklarēšanu veic Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa un pagastu pārvaldes.
Paredzēts, ka deklarētās dzīvesvietas anulēšanu turpmāk varētu veikt Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa.
Tā kā Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments iebilst, ka Dzimtsarakstu nodaļas nolikumā tiek ietverti
papildus pienākumi, kas saistīti ar dzīvesvietas deklarēšanu, tad ir priekšlikums apstiprināt noteikumus, kuri
regulētu kārtību, kādā Valkas novada pašvaldība veic dzīvesvietas deklarēšanu un deklarētās dzīvesvietas
anulēšanu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014. gada 19. decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.10, 13.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.17 „Par kārtību, kādā Valkas novada pašvaldība veic dzīvesvietas deklarēšanu
un deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” (pielikumā).
2. Noteikumus Nr.17 „Par kārtību, kādā Valkas novada pašvaldība veic dzīvesvietas deklarēšanu un
deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” izsniegt Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļai un visām pagastu
pārvaldēm.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Kanceleja.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

NOTEIKUMI
Valkā

2014.gada 30.decembrī

Nr.17
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2014.gada 30.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.17,11.§)

Par kārtību, kādā Valkas novada pašvaldība veic dzīvesvietas deklarēšanu un deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”,
41.panta 1.daļas 2.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valkas novada pašvaldība veic dzīvesvietas deklarēšanu un
deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
2. Valkas novada pašvaldībā dzīvesvietas deklarēšanas iestādes ir Valkas novada dome, Kārķu pagasta
pārvalde, Ērģemes pagasta pārvalde, Vijciema pagasta pārvalde, Zvārtavas pagasta pārvalde un
Valkas pagasta pārvalde.
3. Šo noteikumu 2.punktā minētās iestādes ir tiesīgas deklarēt personas dzīvesvietu visā Valkas novada
administratīvajā teritorijā.
4. Valkas novada domē dzīvesvietas deklarēšanu veic Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas
amatpersonas, kuras ir tiesīgas iekasēt arī ar dzīvesvietas deklarēšanu saistītās nodevas, pagastu
pārvaldēs – pagastu pārvaldē par dzīvesvietas deklarēšanu atbildīgā persona.
5. Dzīvesvietas deklarēšana tiek veikta Dzīvesvietas deklarēšanas likumā un citos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
6. Deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkas novada administratīvajā teritorijā veic Valkas novada
Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas.
7. Saņemot iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu, Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas
amatpersona piecu darba dienu laikā nosūta paziņojumu personai, par kuras deklarētās dzīvesvietas

8.
9.
10.
11.
12.

anulēšanu saņemts iesniegums, ar lūgumu 14 dienu laikā iesniegt iestādē dokumentus, kas apliecina
tiesisko pamatu dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Piecu dienu laikā pēc šo noteikumu 7.punktā minētā termiņa Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas
amatpersona pieņem motivētu lēmumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu vai atteikumu to darīt.
Pieņemto lēmumu triju darbdienu laikā nosūta iesnieguma iesniedzējam un personai, par kuras
deklarēto dzīvesvietu ir pieņemts lēmums.
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas pieņemto lēmumu saistībā ar deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu var apstrīdēt Valkas novada domē, Semināra ielā 9, Valkā, Valkas novadā,
LV-4701, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa, sagatavojot ar dzīvesvietas deklarēšanu un deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu saistītos dokumentus, izmanto Valkas novada domes veidlapas un zīmogu.
Noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.
12.§.
Par tirgus statusa noteikšanu un
noteikumu Nr. 18 „Valkas pilsētas tirgus noteikumi” apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(V.Zariņš, V.A.Krauklis)

Ņemot vērā to, ka Valkas novada dome likvidēja SIA „Valkas pilsētas tirgus”, kas līdz šim bija Valkas
pilsētas tirgus pārvaldītājs un tā kapitāla daļas piederēja Valkas novada domei, un ņemot vērā to, ka ir
nepieciešams saglabāt Valkas pilsētas tirgu, bet mazā apgrozījuma dēļ šī darbības joma nav peļņu nesoša, ir
priekšlikums atjaunot bijušajai Valkas pilsētas tirgus teritorijai tirgus statusu un noteikt, ka Valkas pilsētas tirgus
pārvaldītājs ir Valkas novada dome.
Saskaņā ar 2010.gada 12.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 2.11.apakšpunktu tirgus
pārvaldītājs ir juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību un apsaimnieko tirgus
teritoriju, tirdzniecības ēkas un aprīkojumu, organizē tirgus darbu un atbild par šajos noteikumos noteiktās
tirgus pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un tirdzniecības organizatoriskās kārtības ievērošanu. Valkas novada
dome kā tirgus pārvaldītājs atbilst minēto noteikumu 2.11.punktam, jo ir juridiskā persona, kas reģistrējusi
saimniecisko darbību.
Tā kā Valkas novada dome Valkas pilsētas tirgus pārvaldīšanu vēlas nodrošināt ar mērķi, lai attīstītu
mazo uzņēmējdarbību un lai iedzīvotājiem padarītu pieejamākas amatnieku un mājražotāju preces, tad Valkas
pilsētas tirgus pārvaldīšana nebūtu uzskatāma par komercdarbību, kuras veikšanai būtu jādibina
kapitālsabiedrība, kā to nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta 2.daļa. SIA „Valkas pilsētas tirgus”
darbība pierādīja, ka tirgus pārvaldīšana pati par sevi kā nozare Valkas pilsētā peļņu nenes.
Ņemot vērā Finanšu komitejas 2014. gada 19. decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 14.§.) un
vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a) apakšpunkta un
2010.gada 12.maija MK noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 39.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis,
S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt tirgus statusu zemes gabalam Rīgas ielā 7A, Valkā, Valkas novadā, kadastra Nr.9401 001 0211 un
uz tā esošajai ēkai ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0211 001.
2. Apstiprināt Noteikumus Nr.18 „Valkas pilsētas tirgus noteikumi” (pielikumā).
3. Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas tirgus pārzinim nodrošināt Valkas
pilsētas tirgus noteikumu izvietošanu klientiem pieejamā vietā.
4. Noteikt, ka Valkas pilsētas tirgus pārvaldītājs ir Valkas novada dome, reģ.Nr.90009114839, Semināra iela
9, Valka, Valkas novads, LV-4701.
5. Normatīvos aktos noteiktā kārtībā reģistrēt Valsts ieņēmumu dienestā struktūrvienību-Valkas pilsētas tirgus.
6. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas tirgus
pārzinis.
7. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.

NOTEIKUMI
Valkā

2014.gada 30.decembrī

Nr. 18
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2014.gada 30.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.17,12.§)

Valkas pilsētas tirgus noteikumi
Izdoti saskaņā ar 12.05.2010. MK noteikumu Nr.440
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 39. punktu

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi (turpmāk – noteikumi) ir saistoši visiem Valkas pilsētas tirgus (turpmāk – tirgus) tirdzniecības
dalībniekiem: tirgotājiem, pakalpojumu sniedzējiem un tirgus apmeklētājiem.
2. Noteikumi nosaka:
2.1. tirgus plānu;
2.2. tirdzniecības vietu un tirgus pakalpojumu izmantošanas cenrādi;
2.3. tirgus darbalaiku;
2.4. tirgus iekšējo kārtību:
2.4.1. tirgus pārvaldītāja pienākumus, tiesības un atbildību
2.4.2. Tirdzniecības dalībnieku pienākumus, tiesības un atbildību;
2.4.3. kārtību, kādā tirgus pārvaldītājs piešķir Tirdzniecības dalībniekiem tirdzniecības vietas;
2.4.4. kārtību, kādā tiek lietotas tirdzniecības vietas un tiek atņemtas tirdzniecības vietas;
2.4.5. vispārējos tirgus pārvaldīšanas noteikumus.
II.
3. Tirgus plāns:

Tirgus plāns

III.
4.

Tirdzniecības vietu un tirgus pakalpojumu izmantošanas cenrādis

Tirdzniecības vietu un tirgus pakalpojumu izmantošanas cenrādis:
4.1 nojumē: dārzeņi, augļi, stādi, ziedi, biškopības produkti, adījumi, meža veltes par vienu galdu
(2,4m) tirdzniecības vieta Nr.1 - 8; 14 - 18 – EUR 4,12 bez PVN;
4.2 nojumē: dārzeņi, augļi, stādi, ziedi, biškopības produkti, adījumi, meža veltes, lietotas
personīgās mantas, par vienu vietu (1,2 m) tirdzniecības vieta Nr.1-8; 14 - 18 – EUR 2,06 bez
PVN;
4.3 bez nojumes: dārzeņi, augļi, stādi, ziedi, biškopības produkti, adījumi, meža veltes, lietotas
personīgās mantas, par vienu galdu (2,4m) tirdzniecības vieta Nr.9-13; 19 - 23; 24 - 26 – EUR
2,48 bez PVN;
4.4 bez nojumes: dārzeņi, augļi, stādi, ziedi, biškopības produkti, adījumi, meža veltes, lietotas
personīgās mantas par vienu vietu (1,20m) tirdzniecības vieta Nr.9-13; 19 - 23;24 - 26 – EUR
1,24 bez PVN;
4.5 bez nojumes: dārzeņi, augļi, stādi, ziedi, biškopības produkti, adījumi, meža veltes, lietotas
personīgās mantas, par vienu papildus galdu tirdzniecības vieta Nr.9-13; 19-23; 24 - 26 – EUR
2,07 bez PVN;
4.6 uz laukuma no mašīnas, par vienu vietu (3x3m) – EUR 4,13 bez PVN;
4.7 uz laukuma ar grāmatām, par vienu vietu (3x3m) – EUR 4,13 bez PVN;
4.8 uz laukuma ar mūzikas ierakstiem – EUR 6.61 bez PVN;
4.9 uz laukuma mājražotājiem (sudraba izstrādājumi, bižutērija, pinumi, koka izstrādājumi) par vienu
vietu (3x3m) – EUR 2,48 bez PVN;
4.10 uz laukuma sabiedriskajai ēdināšanai – EUR 11,98 bez PVN;

4.11 bez nojumes: rūpniecības preces, pārtikas preces par vien galdu (2,4m) tirdzniecības vieta Nr.913;19-23; 24; 25; 26 – EUR 6,20 bez PVN;
4.12 bez nojumes: rūpniecības preces, pārtikas preces no mašīnas par vienu vietu (3x3m) – EUR
6,20 bez PVN;
4.13 paviljonā: viena vieta (1,2m) (Nr.1-5) pārtikas preces – EUR 6,20 bez PVN;
4.14 paviljonā: viena vieta(1,2m) (Nr.6; 7) dārzeņi, augļi, biškopības produkti, adījumi – EUR 2,48 bez
PVN;
4.15 pārtikas tirgotājiem par izmantoto elektroenerģiju – EUR 3,72 bez PVN mēnesī.
5.
Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
6.
Pensionārus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Valkas novada administratīvajā teritorijā un kuri tirgo savā
dārzā izaudzētos produktus, savus rokdarbus, savus amatniecības izstrādājumus vai personiskās mantas,
atbrīvo no samaksas par tirdzniecības vietu.
7. Šo noteikumu 4.punktā minēto cenrādi piemēro Tirgus organizētajos gadatirgos, ja nav apstiprināts cits
cenrādis.
IV.
8.

Tirgus darba laiks

Tirgus darba laiks:
Tirgus dienas
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena
V.

9.

Darba laiks
Brīvdiena
7:00
- 16:00
7:00
- 16:00
7:00
- 16:00
7:00
- 16:00
7:00
- 16:00
Brīvdiena

Tirgus iekšējā kārtība

Tirgū ir atļauta tirgošana ar sekojošām precēm:
9.1.
pārtikas precēm,
9.2. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem,
9.3. lauksaimniecības produkciju un tās pārstrādes produktiem, kā arī mājputniem (cāļiem) un
mājlopiem un mājdzīvniekiem;
9.4. savvaļas augiem, ogām un citām meža veltēm, kas ievāktas atbilstoši likuma „Par meža
apsaimniekošanu un izmantošanu” nosacījumiem;
9.5. stādiem, puķēm, to kompozīcijām;
9.6. lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem (pinumi, adījumi, rotaslietas u.c.);
9.7. jaunām vai lietotām nepārtikas precēm (grāmatas, mūzikas ieraksti, apģērbs u.c.).
10.
Tirdzniecība tirgus teritorijā ir atļauta tikai speciāli atvēlētās vietās, kuras ir norādītas tirgus plānā:
10.1. tirgus paviljonā,
10.2. zem nojumēm;
10.3. uz galdiem tirgus atvērtajās teritorijās;
10.4. no transportlīdzekļiem un pārvietojamajām nojumēm.
11. Tirdzniecība ārpus tirgus plānā norādītajām teritorijām ir uzskatāma par tirdzniecību neatļautā vietā.
12. Lai Tirdzniecības dalībniekam piešķirtu tirdzniecības vietu, tam ir jāiesniedz Tirgus pārvaldītājam
dokumenti saskaņā ar 2010.gada 12.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.440 “Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”
(35.punkts).
13. Tirdzniecības vietu un sniegto pakalpojumu apmaksa notiek saskaņā ar šo noteikumu 4.punktā
noteikto cenrādi.
14. Tirdzniecības dalībnieks ir tiesīgs pēc tirdzniecības vietas piešķiršanas izmantot vietu tirgošanai, kā arī
tirgot produkcijas sortimentu un piedāvāt tādus pakalpojumus, kurus viņš ir norādījis iesniegumā.
15. Tirdzniecības dalībnieks apņemas:
15.1. vadīties pēc noteikumiem par mazumtirdzniecību, atsevišķu preču aprites noteikumiem un citiem
tirdzniecību reglamentējošiem normatīviem aktiem;
15.2. tirgot tikai to preci (produkciju) vai sniegt tikai tādus pakalpojumus, kuri ir norādīti iesniegumā
Tirgus pārvaldītajam;
15.3. ievērot savu darba laiku saskaņā ar tirgus darba laiku;
15.4. ievērot darba aizsardzības prasības un tehnikas drošības noteikumus;
15.5. ievērot ugunsdrošības noteikumus, tajā skaitā, atļauju smēķēt speciāli atvēlētās un atļautās
vietās;

15.6. ievērot sanitārās un veterinārās normas, uzturēt kārtību savā tirdzniecības vietā tirgošanas laikā,
kā arī veikt savas tirdzniecības vietas un blakus teritorijas uzkopšanu pēc tirgošanas beigām;
15.7. ziņot Tirgus pārvaldniekam par jebkuru tirgus īpašuma bojājumu, pārkāpumu vai konfliktsituāciju;
15.8. pēc tirgošanas pabeigšanas atbrīvot savu vietu no precēm un veikt savas tirdzniecības
vietas uzkopšanu;
15.9. pilnā mērā apmaksāt nodarītos zaudējumus, ja notikusi tirgus, citu Tirdzniecības dalībnieku vai
tirgus klientu īpašuma bojāšana;
15.10. izpildīt Tirgus pārvaldītāja un uzraudzības institūciju pamatotās prasības;
15.11. ievērot sabiedrisko kārtību tirgū, nepieļaut vai nekavējoties atrisināt radušos konfliktus;
15.12. organizēt darbību (tirdzniecību) tādā veidā, lai neliktu šķēršļus citu Tirdzniecības dalībnieku
darbībai, klientiem, Tirgus pārvaldītāja un kompetentu institūciju tiesību un pienākumu izpildei;
15.13. avārijas, stihiskas nelaimes gadījumos un citos līdzīgos apstākļos ievērot evakuācijas
noteikumus un nosacījumus, neradīt paniku un nelikt šķēršļus (netraucēt) citiem Tirdzniecības
dalībniekiem un klientiem, izpildīt Tirgus pārvaldītāja vai Ugunsdzēsības - glābšanas dienesta
ierašanas gadījumā - to speciālistu norādījumus;
15.14. apmaksāt tirdzniecības vietu uzreiz pēc tās aizņemšanas. Gadījumā, ja Tirdzniecības dalībnieks
atsakās apmaksāt aizņemto vietu, Tirgus pārvaldītājs ir tiesīgs pieprasīt atbrīvot aizņemto
tirdzniecības vietu;
15.15. aizņemt savu tirdzniecības vietu līdz plkst.8.00. Gadījumā, ja tirdzniecības vieta nav aizņemta
līdz plkst. 8.00, tā tiek uzskatīta par brīvu vietu.
16. Tirdzniecības dalībnieki, kuri tirgo no autotransporta, papildus apņemas ievērot iebraukšanas tirgus
teritorijā noteikumus un pārvietošanās ātruma režīmu.
17. Tirdzniecības dalībniekam tirdzniecības vietā jābūt:
17.1. dokumentiem, kuri apstiprina Tirdzniecības dalībnieka tiesības tirgot ieņemamajā vietā;
17.2. dokumentiem, kuri atļauj tirgoties ar Tirdzniecības dalībnieka rīcībā esošām precēm;
17.3. Tirdzniecības dalībniekiem, kuri tirgo pēc abonementa vai vienreizējas atļaujas, līdzi jābūt
personu apliecinošiem dokumentiem, abonementam ar atļauto derīguma termiņu vai
dokumentam par tirdzniecības vietas apmaksu;
17.4. Tirdzniecības dalībniekiem, kuri tirgojas ar pārtikas precēm, jābūt sanitārajai grāmatiņai saskaņā
ar sanitārajām normām;
17.5. Tirdzniecības dalībniekiem, izņemot fiziskas personas, kuram atbilstoši nodokļu jomu
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimniecisko darbību, tirdzniecības vietā
patērētājiem redzamā vietā jāizvieto šāda skaidri salasāma informācija:
17.5.1. ja Tirdzniecības dalībnieks ir komersants, - uzņēmuma nosaukums (firma), nodokļu
maksātāja reģistrācijas numurs un tās personas vārds un uzvārds, kura ir atbildīga par
tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības vietā;
17.5.2. ja Tirdzniecības dalībnieks ir fiziskā persona - vārds un uzvārds.
18. Šo noteikumu 17.punktā norādītos dokumentus Tirdzniecības dalībniekiem jāuzrāda personām, kuras
kontrolē tirgus darbību. Ja Tirdzniecības dalībniekiem nav norādīto dokumentu -viņš zaudē tiesības
ieņemt tirdzniecības vietu.
19. Tirgus pārvaldītājs ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt Tirdzniecības dalībnieka darbību sekojošos
apstākļos:
19.1. ja Tirdzniecības dalībnieks atrodas tirdzniecības vietā alkohola vai narkotiku reibuma stāvoklī vai
pārkāpj vispārpieņemtās morāles normas;
19.2. ja pie Tirdzniecības dalībnieka likumiskā ceļā konstatēti produktu vai pakalpojumu higiēnas
noteikumu un/vai sanitāro normu pārkāpumi, tai skaitā to pārdošanas vai izmantošanas termiņu
nokavējums;
19.3. ja pie Tirdzniecības dalībnieka likumiskā ceļā konstatēti patērētāju tiesību pārkāpumi saskaņā ar
Patērētāju tiesību aizsardzības likuma prasībām;
19.4. ja Tirdzniecības dalībnieks veic pretlikumīgas darbības vai pārkāpj sabiedrisko kārtību, traucē
citu Tirdzniecības dalībnieku darbībai, klientiem, personām, kas izpilda kompetentu institūciju un
Tirgus pārvaldītāja tiesības un pienākumus;
19.5. ja Tirdzniecības dalībnieks atsakās segt viņa radītos zaudējumus Tirgus pārvaldītājam, citiem
Tirdzniecības dalībniekiem un klientiem (līdz strīda noregulēšanas brīdim);
19.6. ja Tirdzniecības dalībnieks neveica apmaksu un atsakās apmaksāt tirdzniecības vietu;
19.7. ja Tirdzniecības dalībniekam nav preču un pakalpojumu attaisnojuma dokumentu saskaņā ar LR
normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem;
19.8. ja Tirdzniecības dalībnieks veic darbības, kuras nebija norādītas iesniegumā, un pēc brīdinājuma
šo darbību neizbeidz;
19.9. ja Tirdzniecības dalībnieks pārkāpj šos noteikumus, tai skaitā sanitāros, higiēnas un
ugunsdrošības noteikumus, bojā īpašumu, neizpilda likumiskās un pamatotas Tirgus pārvaldītāja
vai kontrolējošo institūciju pārstāvju prasības un pēc brīdinājuma neizbeidz augstākminēto.
20. Tirgus pārvaldītājs ir tiesīgs slēgt tirgu remonta un citu operatīvo darbu veikšanai, par to savlaicīgi
brīdinot iespējamos Tirdzniecības dalībniekus un apmeklētājus.
21. Tirgus pārvaldītājs apņemas:

21.1. nodrošināt tirgū sabiedriskās kārtības normu ievērošanu un normatīvajos aktos paredzētās
veterināro, sanitāro un higiēnas normu prasības;
21.2. veikt tirgus uzkopšanu un atkritumu izvešanu no tirgus teritorijas;
21.3. nodrošināt ugunsdrošības noteikumu ievērošanu tirgus teritorijā, kā arī ugunsdrošības sistēmas
darbību;
21.4. nodrošināt elektroenerģijas padeves sistēmu darbspēju;
21.5. nodrošināt Tirdzniecības dalībniekiem iespēju savlaicīgi veikt apmaksu par tirgus pakalpojumiem
saskaņā ar normatīvajiem aktiem un pašvaldības apstiprināto cenrādi.
VI. Tirdzniecības dalībnieku rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā
22. Tirdzniecības dalībnieks, kurš atklājis ugunsgrēku, nekavējoties par notikušo ziņo Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 01 vai 112.
23. Ziņojot par ugunsgrēku jānorāda:
23.1. ugunsgrēka izcelšanās vietas adresi;
23.2. ugunsgrēka objektu (piem. veikals, kafejnīca, utt.);
23.3. vai ir cietušie, vai nepieciešama citu dienestu palīdzība;
23.4. jānosauc savs vārds un uzvārds, tālruņa numurs, pa kuru ir iespējams atzvanīt un saņemt
papildus informāciju.
23.5. !!! KLAUSULI PIRMAIS NOLIEK VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTA
DISPEČERS !!!
23.6. Par notikušo ziņo objekta administrācijai.
24. Objekta administrācija organizē apmeklētāju un tirdzniecības dalībnieku, kā arī materiālo vērtību
evakuāciju no bīstamās zonas pa esošiem evakuācijas ceļiem (gaiteņiem, telpām, vestibiliem utt.).
25. Atbildīgais par ugunsdrošību atslēdz elektroenerģijas padevi.
26. Tirgus pārvaldnieks sagaida Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienības un norāda:
26.1. visīsāko ceļu līdz ugunsgrēka vietai un ūdens ņemšanas vietām;
26.2. kur un kādā kārtībā atslēgt elektroenerģiju, ja to nav izdevies izdarīt pašu spēkiem.
27. Līdz ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ierašanās brīdim jebkurš darbinieks, kura telpās ir
izcēlies ugunsgrēks, veic iespējamos pasākumus ugunsgrēka ierobežošanai un likvidēšanai,
iesaistot strādājošos un izmantojot ēkā izvietotos ugunsdzēsības līdzekļus un inventāru.
28. Ugunsgrēka vietā ierodoties Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienībām, visas
amatpersonas ir pakļautas ugunsgrēka dzēšanas vadītājam.
VII.

Noslēguma noteikumi

29. Tirgus darbību vada un kontrolē:
29.1. Tirgus pārvaldītājs,
29.2. Valsts ieņēmumu dienests;
29.3. Valsts policijas un pašvaldības policija;
29.4. Pārtikas un veterinārā dienests;
29.5. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
29.6. Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs;
29.7. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.
30. Tirdzniecības dalībnieki neatbild par Tirgus pārvaldītāja darbību, savukārt Tirgus pārvaldītājs neatbild
par Tirdzniecības dalībnieku darbību un Tirgus pārvaldītājam nevar būt pieteiktas jebkādas, tai skaitā
materiālo zaudējumu, veselības kaitējuma un citas pretenzijas vai prasības, ja tās tieši nav saistītas ar
Tirgus pārvaldītāja darbību un ir apstākļu, kas saistīti ar Tirdzniecības dalībnieku darbību tirgū, sekas.
31. Tirgus pārvaldītājam nav pienākums konsultēt vai apmācīt Tirdzniecības dalībniekus par tiesību
normām, kā arī Tirgus pārvaldītājs nenes atbildību par šo tiesību normu zināšanu un pienācīgu izpildi
no Tirdzniecības dalībnieku puses.
32. Tirgus pārvaldītājs nodrošina:
32.1. tirgus plāna, darba režīma un šo noteikumu pieejamību Tirdzniecības dalībniekiem;
32.2. iepriekšminētie dokumenti un informācija ir pieejama Tirdzniecības dalībniekiem Tirgus
pārvaldītāja administratīvajā ēkā, publiski norādītājā Tirgus pārvaldītāja darba laikā.
33. Par šo noteikumu un 2010.gada 12.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.440 ”Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”
neievērošanu Tirgus pārvaldītājs patstāvīgi vai pēc kontrolējošo personu prasības anulē tiesības
tirdzniecības vietas izmantošanai. Samaksāto naudu par tirdzniecības vietu atpakaļ neatgriež.
34. Tirgus pārvaldītājs ir tiesīgs sniegt informāciju par Tirdzniecības dalībniekiem kompetentām
institūcijām pēc to pieprasījuma tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

13.§
Par piekrišanu nomnieka kopsadarbībai ar trešo personu
_________________________________________________________
(A.Jurjāne, V.A.Krauklis, V.Šaicāns)
SIA „Tīne”, reģ. Nr.44102003610, juridiskā adrese: Tālavas iela 35A, Valka, Valkas novads, kopš 2004.
gada 3. jūnija no Valkas pilsētas domes (kopš 2009. gada 1. jūlija – no Valkas novada domes) nomā zemi dzelzceļa līniju „Valka – Igaunijas valsts robeža”, kas sastāv no trīs atsevišķiem pašvaldībai piederošiem
nekustamiem īpašumiem no Tālavas ielas līdz Igaunijas valsts robežai.
SIA „Tīne” 2014.gada 12.decembra iesniegumā lūdz domes atļauju nomāto zemi izmantot kopsadarbībai ar
trešo personu – SIA „Valkas vagonu parks”, reģ. Nr.40103824606. Nomas līguma 2.9.punktā ir noteikts, ka
nomnieks nedrīkst nodot īpašumu apakšnomā vai citādi piesaistīt tā izmantošanā trešās personas (arī veikt
kopsadarbību) bez iznomātā rakstiskas piekrišanas.
Šobrīd nomas termiņš ir noteikts līdz 2015.gada 4.jūnijam.
SIA „Tīne” uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi ir nomas maksas parāds EUR 386,72 apmērā (samaksas
termiņš – 30.12.2014.) un nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas ar regulāriem maksājumiem pakāpeniski
samazinās.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014. gada 19. decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.10, 9.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

Atļaut SIA „Tīne” no pašvaldības nomāto zemi „Dzelzceļa līnija „Valka – Igaunijas valsts robeža””
izmantot kopsadarbībai ar trešo personu – SIA „Valkas vagonu parks”, t.i., nodot apakšnomā uz nomas
līgumā noteikto nomas termiņu.
2.
Uz apakšnomnieku SIA „Valkas vagonu parks” attiecas šādi nomas līgumā nomniekam noteiktie
pienākumi: saudzīgi izturēties pret īpašumu, to izmantojot ievērot normatīvo aktu prasības, nelikt šķēršļus
īpašumu izmantot dzelzceļa kravu pārvadāšanai personām, kas saņēmušas iznomātāja atļauju šāda veida
darbībai, aizliegums izmanot īpašumu, apdraudot cilvēku veselību vai dzīvību, kā arī aizliegums nodot
īpašumu apakšnomā bez iznomātāja rakstiskas piekrišanas.
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.

14.§
Par grozījumu 2014. gada 27. novembra Valkas novada domes lēmumā
“Par dzīvokļu uzņemšanu bilancē” (protokols Nr.16, 29.§)
_______________________________________________________________
(A.Jurjāne, V.A.Krauklis)
2014. gada 27. novembrī Valkas novada dome pieņēma lēmumu “Par dzīvokļu uzņemšanu bilancē”
(protokols Nr.16, 29.§), kur tika minēts, ka Valkas novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisija 2014.gada
19.septembrī ir pieņēmusi lēmumus par Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas lēmumu atcelšanu par
pirkuma līguma slēgšanu dzīvokļiem. [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 19.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.10, 15.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumu 2014. gada 27. novembra Valkas novada domes lēmumā “Par dzīvokļu uzņemšanu
bilancē” (protokols Nr.16, 29.§), svītrojot lēmuma 1.4.apakšpunktu.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

15.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas termiņa pagarināšanu IU “Skroders”
_______________________________________________________________
(I.MEĻĶIS)
Ir saņemts IU „Skroders”, reģ. Nr.44102014281, juridiskā adrese: Rīgas iela 24, Valka, Valkas novads,
īpašnieces Skaidrītes Balkājas 2014. gada 4. decembrī iesniegtais iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas
līgumu par telpām šuvēju darbnīcas vajadzībām pašvaldības ēkā Rīgas ielā 24, Valkā uz jaunu termiņu –
2015. gada 31. decembris. [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas 2014. gada
11. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.13, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas
3.punkta, Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 87.punkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, 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. Pagarināt ar individuālo uzņēmumu „Skroders”, reģ. Nr.44102014281, juridiskā adrese: Rīgas iela 24,
Valka, Valkas novads, noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 24 (kopējā platība 52,0 m2 t.sk.
telpas pamatdarbībai 47,3 m2, palīgtelpas 4,7 m2) nomas līguma termiņu līdz 2015. gada 31. decembrim
(ieskaitot).
16.§
Par daļēju mācību maksas apmaksu ***
__________________________________________________
(A.CEKULS, V.A.KRAUKLIS, U.OZOLIŅA, A.SIMULIS)
Dome izskata ***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2014.gada 20.novembrī iesniegto iesniegumu ar
lūgumu apmaksāt daļu no mācību maksas par neklātienes studijām “Bulduru dārzkopības vidusskolas
profesionālās izglītības programmā “Dārzu un parku kopšana”. Mācību kopējais ilgums 21 nedēļa 2,5 gadu
laikā, mācību maksa par katru mācību 2 nedēļu sesiju EUR 170,00.[..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas 2014.gada
11.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.13, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
4.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, PRET – 1
deputāts (V.Zariņš), ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apmaksāt *** mācību maksu 50% apmērā par neklātienes studijām “Bulduru dārzkopības vidusskolas
profesionālās izglītības programmā “Dārzu un parku kopšana”.
2. [..]
17.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2014. gada 27. janvāra nolikumā Nr.2
„Kārķu pamatskolas nolikums”
_______________________________________________
(R.Rastaks)
Dome izskata Valkas novada Kārķu pamatskolas direktores Ievas Cīrules iesniegumu par nepieciešamību
veikt grozījumus Kārķu pamatskolas nolikumā Nr.2, kas apstiprināts ar Valkas novada domes 2014. gada 27.
janvāra lēmumu (protokols Nr.1, 41.§).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014. gada 19.
decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 6.§), un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 8.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Izdarīt Valkas novada domes 2014. gada 27. janvāra nolikumā Nr.2 „Kārķu pamatskolas nolikums” šādus
grozījumus:
1.1. Papildināt nolikuma 10.punktu ar apakšpunktu 10.3. šādā redakcijā:
“10.3. speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods
21015611).”
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
18.§
Par komisijas izglītojamo atbrīvošanai
no valsts pārbaudījumu kārtošanas apstiprināšanu
_______________________________________________
(R.Rastaks)
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumu Nr.112 „Kārtība kādā izglītojamie
atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem” 7.punkts nosaka, ka pašvaldībai jāapstiprina komisija
izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudījumu kārtošanas. Ņemot vērā Valkas novada domes administrācijas
struktūras izmaiņas, nepieciešams veikt izmaiņas komisijas sastāvā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada
19.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 7.§), un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis,
I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt komisiju izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudījumu kārtošanas sekojošā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja:
Ramona Lapiņa - izglītības speciāliste.
Komisijas locekļi:
Līga Putriņa - ģimenes ārsts;
Mārīte Valtiņa - lietvede.
2. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
19.§
Par Valkas novada pedagoģiski medicīnisko komisiju
_______________________________________________
(R.Rastaks)
Latvijas Republikas Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 19.punkts nosaka, ka pašvaldība nodrošina
pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību, Vispārējās izglītības likuma 54.pants nosaka, ka
pašvaldības izveido pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas.
Ņemot vērā, Valkas novada domes administrācijas struktūras izmaiņas, nepieciešams veikt izmaiņas
komisijas sastāvā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada
19.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 8.§), un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis,
I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada pedagoģiski medicīnisko komisiju sekojošā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja:
Ramona Lapiņa - izglītības speciāliste.
Komisijas locekļi:
Dace Gailīte - izglītības psiholoģe;
Ingrīda Vīlistere - logopēde;
Ausma Zeibote - speciālā pedagoģe;
Līga Putriņa - ģimenes ārsts.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

20.§
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu uz nekustamo īpašuma
Valkas novada Vijciema pagastā “Birzgaļi”
_______________________________________________
(L.Engere)
Pamatojoties uz 2014. gada 26. jūnija Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.9,15.§), ar kuru
tika apstiprināti pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – “Birzgaļi” Vijciema pagastā, kadastra numurs
9492 006 0110, atsavināšanas izsoles noteikumi, kas noteica nekustamā īpašuma pārdošanu atklātā izsolē
un norēķiniem par atsavināmo objektu pieņemt 100% euro, kā arī apstiprināt izsoles objekta nosacīto cenu,
2014. gada 26. augustā, plkst. 11:00 notika minētā nekustamā īpašuma izsole.
Sludinājumi par nekustamā īpašuma Valkas novada Vijciema pagastā „Birzgaļi”, pārdošanu tika publicēti
LR oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” 09.07.2014. laidienā Nr.132 (51920)) un laikrakstā „Ziemeļlatvija”.
2014. gada 26. augustā Semināra ielā 9, Valkā, Valkas novadā notika nekustamā īpašuma Valkas novada
Vijciema pagasta „Birzgaļi” izsole, kuras gaita tika protokolēta (Izsoles protokols Nr.2).
Saskaņā ar Izsoles protokolu Nr.2, *** nosolīja minēto nekustamo īpašumu par EUR 1690,- (viens tūkstotis
seši simti deviņdesmit euro) un parakstījās Izsoles protokolā par to, ka samaksa par nekustamo īpašumu
veicama 100% apmērā no pirkuma maksas. Samaksā par pirkumu tiek ieskaitīta Pircēja samaksātā drošības
nauda EUR 159.00. Pircējam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, bija
jāiemaksā trīs mēnešu laikā no Izsoles dienas.
Ņemot vērā Izsoles noteikumu 7.1.punktu, izsoles rezultātus apstiprina Valkas novada dome 30 dienu laikā
pēc tam, kad nosolītājs samaksājis nosolīto cenu.
Valkas novada domē 2014. gada 26. novembrī ir saņemts *** maksājuma uzdevums, kas apliecina, ka viņa
ir veikusi pilnu apmaksu par izsolē nosolīto objektu saskaņā ar 2014. gada 26. augusta Izsoles protokolu Nr.2.
Pamatojoties uz augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2014. gada 18. decembra sēdes lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.10, 1.§) un pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumu un ņemot vērā 2014. gada 26. augustā notikušās izsoles rezultātus
(protokols Nr.2), kā arī to, ka Ilze Rušiņa, saskaņā ar 2014.gada 26.augusta Izziņu norēķiniem par izsolē
iegūto īpašumu ir veikusi maksājumu par objekta pirkumu kopsummā EUR 1690,- (viens tūkstotis seši simti
deviņdesmit euro) apmērā, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, 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 nekustamā īpašuma Valkas novada Vijciema pagastā “Birzgaļi”, kadastra numurs 9492 006
0110, izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju – ***, personas kods ***-***, kas izsolē nosolīja
augstāko cenu: EUR 1690.00 (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit euro).
2. [..]
21.§
Par neapbūvēta zemes gabala Valkā, “Celtnieks 10” atsavināšanas procedūras uzsākšanu
______________________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo: *** ielā ***, Valka, Valkas novads, 2014.gada 14.novembra
iesniegumu par zemes gabala Valkā, „Celtnieks 10”, atsavināšanu, tika konstatēts: [..]
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2014.gada 18.decembra sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 2.§) un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu; 5.panta 4.daļu, 37.panta 4.daļu un 44.pantu; likuma
„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.panta 1.daļu, 28.panta 1.daļu; likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 2.punktu; Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis,
I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala Valkā, “Celtnieks 10” ar kadastra apzīmējumu
9401 008 0512, platība 0.06ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot dabā,
atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu
cenu.
2. [..]

22.§
Par 2013.gada 28.februāra Valkas novada domes sēdes lēmuma “Par pašvaldības nekustamā
īpašuma “Kalnamandēgi” Zvārtavas pagastā, Valkas novadā, atsavināšanas noteikumiem”,
atcelšanu, nomas līguma izbeigšanu un jauna nomas līguma noslēgšanu
(protokols Nr.3, 21.§
_______________________________________________
(L.Engere)
Nekustamais īpašums „Kalnamandēgi”, Zvārtavas pagastā, Valkas novada sastāv no zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu: 9496 007 0084, platība 0.3975ha, uz tā esošas dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 9496 007 0084 001 un palīgēkām ar kadastra apzīmējumu 9496 007 0084 002, 9496 007 0084 003,
9496 007 0084 004 un 9496 007 0084 005, saskaņā ar ierakstu Valkas zemesgrāmatu nodaļas Zvārtavas
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0008 0108. [..]
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2014.gada 19.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 3.§) un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 44.panta 7.daļu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” un likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 20.pantu, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

Atcelt 2013.gada 28.februāra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 21.§) “Par
pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalnamandēgi” Zvārtavas pagastā, Valkas novadā, atsavināšanas
noteikumiem”.
2. No 2014.gada 31.decembra izbeigt 2009.gada 2.martā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.12-2009, ar ***
par zemes gabala “Kalnamandēgi”, Zvārtavas pagasts, nomu.
3. Slēgt nomas līgumu ar *** par zemes gabalu Zvārtavas pagastā “Kalnamandēgi”, kadastra apzīmējums
9496 007 0084, platība 0.3975ha, uz kura atrodas viņa īrētais ēku īpašums, nosakot nomas līguma
termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim.
23.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
__________________________
(V.Rogainis)

Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2014.gada 16.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12), 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 – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sula, 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. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** ielā ***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības apmaiņas
reģistrā, 1- istabas dzīvokli Merķeļa ielā 13-11, Valkā, 4.stāvs, kopējā platība 25,2 m2, dzīvojamā
platība 13,0 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe- labiekārtots, apmaiņā pret pašreiz īrēto dzīvokli
***ielā ***,Valkā.
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 apmaiņas
reģistrā, 1- istabas dzīvokli Tālavas ielā 7-38, Valkā, 4.stāvs, kopējā platība 33,4 m2, dzīvojamā platība
17,5 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe- labiekārtots, apmaiņā pret pašreiz īrēto dzīvokli *** ielā
***,Valkā.
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 ***, deklarētā dzīvesvieta „***” , Ērģemes pagasts, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 2 - istabu dzīvokli Nr.24, Ērģemes pagasta „Pūcītēs”, 1.stāvs, kopējā platība 48,6 m2,
dzīvojamā platība 28,9 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe- labiekārtots.

Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Ērģemes pagasta pārvaldi.
4. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta „***” , Kārķu pagasts, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 1 - istabas dzīvokli Nr.5-17, Kārķu pagastā, 3.stāvs, kopējā platība 48,6 m2, dzīvojamā platība
28,9 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe- labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Kārķu pagasta pārvaldi.
5. A t ļ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim *** ielā ***, Valkā, uz dzīvoklī deklarētā *** vārda , jo viņa
sieva, ar kuru noslēgts īres līgums, ir mirusi.
6. A t ļ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim *** ielā ***, Valkā, uz dzīvoklī deklarētās *** vārda , jo ***, ar
kuru noslēgts īres līgums , minētajā dzīvoklī nedzīvo.
24.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Puškina ielā ***
____________________________________________________
(V.Rogainis)
Valkas novada dome saņēma dzīvokļa Puškina ielā ***, Valkā, īpašnieces *** iesniegumu ar lūgumu anulēt
deklarēto dzīvesvietu *** Puškina ielā ***, Valkā, pamatojoties uz to, ka *** jau 3 gadus neuzturas deklarētajā
dzīvesvietā. [..]
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 – 14
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu Puškina ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, , personas kods ***-***, jo
zudis tiesiskais pamats būt deklarētam minētajā dzīvesvietā.
25.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkas pagastā, Lugažos
____________________________________________________
(V.Rogainis)
Valkas novada dome saņēma īpašuma “***”, Lugažos, Valkas pagastā, Valkas novadā, īpašnieka ***
iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu ***, *** un *** “***”, Lugažos, Valkas pagastā. [..]
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 – 14
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu “***”, Lugažos, Valkas pagastā, Valkas novadā, LV-4701, jo zudis tiesiskais
pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, šādām personām:
1.1. ***, personas kods ***-***;
1.2. ***, personas kods ***-***;
1.3. ***, personas kods ***-***.
26.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Smilšu ielā ***
____________________________________________________
(V.Rogainis)
Valkas novada dome saņēma īpašuma Valkā, Smilšu ielā *** īpašnieces *** iesniegumu par deklarētās
dzīvesvietas anulēšanu *** un viņas nepilngadīgajam dēlam *** Valkā, Smilšu ielā ***, sakarā ar to, ka minētās
personas šajā īpašumā nedzīvo, dzīvo Igaunijā. [..]
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 – 14
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu Smilšu ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, jo zudis tiesiskais pamats
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, šādām personām:
1.1. ***, personas kods ***-***;
1.2. ***, personas kods ***-***.
27.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu SIA „Rozi”
_________________________________________________
(I.Meļķis)
Izskatot SIA „Rozi”, reģistrācijas Nr.44103019, juridiskā adrese: Rīgas iela 23, Valka, 2014.gada
18.decembra iesniegumu par neapdzīvojamo telpu Rūjienas ielā 3E, Valkā, nomas līguma termiņa
pagarināšanu, vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a)
apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, 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. Pagarināt ar SIA „Rozi” 2008.gada 1.aprīlī noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rūjienas ielā 3E
nomas līguma termiņu līdz 2017.gada 31.decembrim (ieskaitot).
2. [..]
28.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
Valsts zemes dienestam
_________________________________________________
( I.Meļķis )
Izskatot 2014.gada 5.decembra Valsts zemes dienesta, reģistrācijas Nr.90000030432, juridiskā adrese:
11.novembra krastmala 31, Rīga, LV – 1050, iesniegumu (Nr.2-04-V/711) par neapdzīvojamo telpu nomas
līguma termiņa pagarināšanu telpām Rīgas ielā 22, Valkā, vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, 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. Pagarināt ar Valsts zemes dienestu 2007.gada 1.februārī noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā
22 nomas līguma termiņu līdz 2015.gada 31.decembrim (ieskaitot).
2. [..]
29.§
Par garāžas telpu nomas termiņa pagarināšanu Valsts meža dienestam
____________________________________________________________________
(A.Jurjāne)
2014.gada 11.decembrī ir saņemts Valsts meža dienesta (VMD) iesniegums ar lūgumu pagarināt
2009.gada 14.decembra nomas līgumu par telpām Tālavas ielā 68, Valkā, kuras VMD izmanto garāžas
vajadzībām. Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
ir uzskaitīti izņēmuma gadījumi, kad nav jārīko nomas izsole, tostarp: ja tiek pagarināti iepriekš noslēgti nomas
līgumi un ja objekts tiek iznomāts publiskai personai publiskās funkcijas nodrošināšanai.
Nomas maksa par garāžas izmantošanu 50m 2 platībā un elektroenerģijas patēriņu tika noteikta EUR 21,34
(ar PVN) ceturksnī.
Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punkta, Valsts un pašvaldību mantas
atsavināšanas likuma 32.panta, MK noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
87.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt 2009.gada 14.decembra nomas līgumu ar Valsts meža dienestu par telpām Tālavas ielā 68,
Valkā, uz tādiem pašiem noteikumiem uz nākošajiem pieciem gadiem.
2. [..]

30.§
Par Dagnijas Pakalnes atbrīvošanu no Mierkalna tautas nama vadītājas amata
_______________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Valkas novada domē 2014.gada 3.decembrī saņemts Mierkalna tautas nama vadītājas Dagnijas Pakalnes
iesniegums ar lūgumu atbrīvot no Mierkalna tautas nama vadītājas pienākumiem ar 2015.gada 1.janvāri.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no
amata pašvaldību iestāžu vadītājus.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 9.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbrīvot no Mierkalna tautas nama vadītājas amata Dagniju Pakalni ar 2014.gada 30.decembri pēc
darbinieka uzteikuma.
2. Aprēķināt un izmaksāt Dagnijai Pakalnei darba algu un kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu.
3. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Finanšu un grāmatvedības nodaļa.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
31.§
Par Jāņa Ludberga atbrīvošanu no J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktora amata
__________________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Valkas novada domē 2014.gada 17.decembrī tika parakstīta vienošanās ar J.Cimzes Valkas Mūzikas
skolas direktoru Jāni Ludbergu par 2012.gada 10.septembrī noslēgtā Darba līguma Nr.34 laušanu, kas paredz
darba attiecību izbeigšanu ar 2014.gada 30.decembri saskaņā ar LR Darba likuma 114.pantu.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no
amata pašvaldību iestāžu vadītājus.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 9.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbrīvot no J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktora amata Jāni Ludbergu ar 2014.gada 30.decembri
saskaņā ar LR Darba likuma 114.pantu (Darbinieka un darba devēja vienošanās par darba tiesisko
attiecību izbeigšanu).
2. Aprēķināt un izmaksāt Jānim Ludbergam darba algu un kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu.
3. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Finanšu un grāmatvedības nodaļa.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

32.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
AS „Latvijas valsts meži”
_________________________________________________
( I.Meļķis )
Izskatot AS „Latvijas valsts meži”, reģistrācijas Nr.40003466281, juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV
– 1004, 2014.gada 18.decembra iesniegumu par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
telpām Rīgas ielā 22, Valkā, vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.punkta a)apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis,
I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Pagarināt ar AS „Latvijas valsts meži” 2010.gada 4.janvārī noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas
ielā 22 nomas līguma termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim (ieskaitot).
2. [..]
33.§
Par saistošo noteikumu Nr.24 „Grozījumi 2014.gada 27.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.5 „Valkas novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžets” apstiprināšanu
________________________________________________________________________
( I.Markova)
Grāmatvedības un finanšu nodaļa sagatavojusi saistošo noteikumu “Grozījumi 2014.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.5 „Valkas novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžets””projektu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta un
46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis,
S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.24 „Grozījumi 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Valkas novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.24 „Grozījumi 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Valkas novada
pašvaldības 2014.gada pamatbudžets”” triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai zināšanai.
3. Domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas
novada domes ēkā Semināra ielā 9, Valkā.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2014.gada 27.novembrī

Nr.24
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2014.gada 27.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.16,9.§)

Grozījumi 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5
“Valkas novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

1. Apstiprināt 2014.gada Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumus (1.pielikums).
2. Paskaidrojuma raksts (2.pielikums).
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

2.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 30.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.24
Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr. 24 „Grozījumi 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5 „Valkas novada pašvaldības
2014.gada pamatbudžets”.

•
•
•

Pašvaldības 2014.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi , kā arī to izlietojums;
Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;

1.Ieņēmumi
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem , citiem prognozētajiem ieņēmumiem , veikt grozījumus
budžeta ieņēmumos – palielināt par EUR 60354.-.
1.1. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa palielināti par EUR 57532.-, atbilstoši izpildei.
1.2. Budžeta iestāžu ieņēmumos palielinājums par EUR 2822.- tajā skaitā:
• Ieņēmumi par siltuma realizāciju palielinājums EUR 42480.-;
• Citi ieņēmumi un maksas pakalpojumi – samazinājums – EUR 39658.-.
2. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un
ekonomiskās klasifikācijas kodiem , kopumā izdevumus palielinot par EUR 60354.-. Izdevumu finansēšana
tiek nodrošināta ar ieņēmumiem.
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem kopumā izdevumi palielināti par EUR 17355.-, tajā skaitā
palielinājums atlīdzībai EUR 17155.-,nemateriālajiem ieguldījumiem EUR 137.-,sociālajiem pabalstiem EUR
392.- un zaudējumiem no valūtas kursa svārstībām EUR 40.-,procentu maksājumiem EUR 200.- ,
2.2. Siltumapgādes nodaļai palielinājums par EUR 42480.-, tajā skaitā :
• Palielinājums par saņemto siltumu EUR 85069.-;
• Samazinājums par iegādāto kurināmo un pamatlīdzekļiem –EUR 42589.-;
2.3. Valkas pagasta Sēļu bibliotēkai izdevumos veiktas korekcijas atbilstoši izpildei, tajā skaitā:
• Samazināti izdevumi pakalpojumiem par EUR 1317.-;
• Palielināti izdevumi pamatlīdzekļiem EUR 271.-,periodikas iegādei EUR 330.-,precēm
un krājumiem EUR 716.-.
2.4. Veselībai izdevumi kopumā palielināti par EUR 519.-,tajā skaitā
• Ērģemes feldšerpunktam par EUR 289.- uzturēšanas izdevumiem atbilstoši izpildei;
• Vijciema feldšerpunktam par EUR 230.- uzturēšanas izdevumiem atbilstoši izpildei.
34.§
Par Valkas ģimnāzijas ēdnīcas telpu nomu
__________________________________________
( A.Jurjāne)
2014.gada 23.decembrī ir saņemts SIA „Rozi” iesniegums ar lūgumu samazināt nomas maksu par 50%, t.i.,
EUR 0,36 par 1m2 Valkas ģimnāzijas ēdnīcas telpām sakarā ar to, ka paredzēts iegādāties jaunu virtuves un
ēdamzāles aprīkojumu.
SIA „Rozi” Valkas ģimnāzijas ēdnīcas telpas nomā kopš 2005.gada 27.jūnija. Saskaņā ar 2012.gada
1.jūnija vienošanos SIA „Rozi” bija atbrīvota no nomas maksas līdz 2014.gada 31.decembrim.
Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” ir
uzskaitīti izņēmuma gadījumi, kad nav jārīko nomas izsole, tostarp: ja tiek pagarināti iepriekš noslēgti nomas
līgumi un ja iznomā nomas objektu, kas nepieciešams sabiedriskās ēdināšanas nodrošināšanai izglītības
iestādēs, ja ēdināšanai ir ierobežota publiska pieejamība.
Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punkta, MK noteikumu Nr.515 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 4.5.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,

A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns,
M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nomas maksu Valkas ģimnāzijas ēdnīcas telpām EUR 0,36 par 1m 2 (bez PVN) mēnesī un
veikt nepieciešamos grozījumus nomas līgumā ar SIA „Rozi”, nosakot nomas līguma termiņu uz vienu
gadu.
2. Uzdot Valkas novada domes juristei Aijai Jurjānei sagatavot vienošanos par līguma grozījumiem.
3. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV–4201.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

