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SĒDES

PROTOKOLS

2015.gada 30.aprīlī

Nr. 6

Sēde sasaukta pulksten 10.00, Semināra ielā 9, Valkā.
Novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atklāj domes sēdi.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „PAR” Vents Armands KRAUKLIS, Unda OZOLIŅA, Agris SIMULIS, Valdis
ROGAINIS, Kristīne SIMONOVA, Maruta STABULNIECE, Vita BĒRZIŅA, Andis SULA, Aivars SJADEME,
Aivars GAILIS, Valdis ŠAICĀNS, Mārtiņš KREILIS, Ivars NOVIKS, Viesturs ZARIŅŠ „PRET” – nav,
„ATTURAS” – nav, Valkas novada dome nolemj apstiprināt šādu 2015. gada 30. aprīļa domes sēdes DARBA
KĀRTĪBU:
1. Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot.Nr.2,2.§).
2. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu Valkas pilsētas kultūras namam.
3. Par automašīnas Chrysler Grand Voyager norakstīšanu.
4. Par finansējuma piešķiršanu divu videonovērošanas kameru nomaiņai Kārķu tautas namā.
5. Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2015.gadam.
6. Par Valkas novada domei piederošās automašīnas Chrysler Voyager HC6278 maksas pakalpojumu
izcenojumu apstiprināšanu.
7. Par Valkas novada Kārķu pagasta sadzīves kanalizācijas un notekūdens izvešanas ar specializēto
transportu izcenojumu apstiprināšanu.
8. Par Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas lāzerprintera Konica Minolta Magicolor
7450 II drukāšanas izcenojumu apstiprināšanu.
9. Par Valkas novadpētniecības muzeja maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
10. Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2022.gadam gala redakcijas projekta apstiprināšanu un
nodošanu Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai un sabiedriskās apspriešanas
kopsavilkuma apstiprināšanu.
11. Par Valkas novada domes medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumiem.
12. Par atļaujas izsniegšanu sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Semināra ielā
8, Valkā, Valkas novadā.
13. Par nekustamā īpašuma Semināra ielā 23, Valkā, Valkas novadā nodošanu patapinājumā Latvijas Sarkanā
Krusta Valkas komitejai.
14. Par Pludmales volejbola laukuma nodošanu patapinājumā.
15. Par automašīnas VW PASSAT VARIANT (valsts reģistrācijas Nr. HA 9664) pārdošanu par brīvu cenu.
16. Par automašīnas MITSUBISI PAJERO SPORT pārdošanu par brīvu cenu.
17. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Unas Klotes nomātām telpām Rūjienas ielā
3E, Valkā.
18. Par nolikuma “Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšana Valkas novadā” apstiprināšanu.
19. Par Valkas pilsētas goda pilsoņa nosaukuma atjaunošanu un grozījumiem Valkas novada domes
2010.gada 30.septembra nolikumā Nr.16 „Par Valkas novada domes apbalvojumiem”.

20. Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 27.februāra nolikumā Nr.4 „Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes nodaļas nolikums”.
21. Par grozījumiem 2014.gada 23.septembra lēmuma ”Par stipendiju skaitu un lielumu Valkas novada
vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem 2014./2015. mācību gadā”
pielikumā (prot.Nr.13,14.§).
22. Par atteikumu piešķirt finansiālu atbalstu bērnu drošības projektam “Lai dzīvo bērni”.
23. Par atteikumu piešķirt finansiālu atbalstu projektam “Baznīcas Latvijā”.
24. Par neapbūvētu zemes gabalu Kārķu pagastā nomas tiesību izsoli.
25. Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā „Stibri” atsavināšanu.
26. Par nekustamā īpašuma Vijciema pagastā „Bērzi” atsavināšanu.
27. Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz neapbūvētu zemes gabalu nomu Kārķu pagastā.
28. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
29. Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Kārkluceri” atsavināšanu.
30. Par noliktavas telpu NAI „Nagliņas” Vienības gatvē 37 nomas maksas apstiprināšanu.
31. Par Valkas novada Kārķu pagasta sadzīves kanalizācijas un notekūdens pieņemšanas uz attīrīšanu
izcenojumu apstiprināšanu.
32. Par Valkas novada domes 2014.gada bilances apstiprināšanu.
33. Par saistošo noteikumu Nr. 8 "Grozījumi Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3 "Valkas novada domes 2015.gada speciālais budžets"" apstiprināšanu.
34. Par nekustamā īpašuma Semināra ielā 21, Valkā, Valkas novadā iegādi.

1.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot.Nr.2, 2.§)
____________________________________________________________________
(E.Bērziņa)
Saņemts Sociālās aprūpes nama vadītājas Eleonoras Bērziņas 2015.gada 9.aprīļa iesniegums ar lūgumu
izveidot papildus amata vietas Sociālā aprūpes nama darbības nodrošināšanai. Sociālā aprūpes namā ir
pieaudzis klientu skaits un pieaudzis darba apjoms, tādēļ nepieciešams palielināt aprūpētāju skaitu līdz diviem
aprūpētājiem. Aprūpētāji nepieciešami, lai nodrošinātu savlaicīgu rīta un vakara iemītnieku aprūpi un lai nakts
maiņā strādātu 2 cilvēki.
Ir lūgums noteikt adekvātu atalgojumu amata vietai ”medicīnas māsa”, jo ar esošo atalgojumu un darba
slodzi darbinieks darbā nepiesakās.
Pieaugot klientu skaitam ir nepieciešams palielināt arī strādnieka amata vietu uz 1 slodzi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2015.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.3, 1.§), Finanšu komitejas 2015.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 1.§), un vadoties
no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes administrācijas un
iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (prot.Nr.2, 2.§) šādus grozījumus:
1.1. Apstiprināt 30.pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).
2. Uzdot Sociālās aprūpes nama vadītājai veikt grozījumus darba līgumos atbilstoši amatu sarakstam.
3. Par lēmuma izpildi atbild Sociālās aprūpes nama vadītājs un Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.maijā.

Pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 30.aprīļa sēdes lēmumam
(protokols Nr.6,1.§)
30.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.2, 2.§)
Valkas novada Sociālās aprūpes nama darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

1

Amats

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

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

915

800

1

457

400

1
2
2
8
1

534
2.233
2.399 EUR/h
534

467.82
2.233
470
2.399 EUR/h
467.82

Amata
vietu
skaits
1

3
4
5
6
7

Vadītājs
Veļas pārzinis – vadītāja
vietnieks saimnieciskos
jautājumos
Sociālais darbinieks
Apkopējs
Medicīnas māsa
Aprūpētājs
Aprūpētājs

8

Sētnieks

0.5

360

360

9

Sociālais aprūpētājs

0.2

477

417.24

10

Strādnieks

1

399

375

2

Valkas novada domes priekšsēdētājs

Piemaksa
par
papildus
pienākumu
veikšanu

V.A.Krauklis

2.§
Par atteikumu piešķirt papildus finanšu līdzekļus Valkas pilsētas kultūras namam
____________________________________________________________________
(I.Markova)
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Valkas pilsētas kultūras nama vadītājas M.Meļķes ar
lūgumu piešķirt papildus finanšu līdzekļus Valkas pilsētas kultūras namam. Valkas pilsētas kultūras nama
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Aija” (kopā 17 cilvēki) ir uzaicināti piedalīties IX Starptautiskajā folkloras
festivālā “Dejas mieram” Ibillinā, Izraēlā, no 2015.gada 10.oktobra līdz 17.oktobrim.
Nepieciešamais kopējais finansējums ir EUR 595.00, deju kolektīva lidojumam uz šo festivālu Izraēlā.
Sakarā ar to, ka 2015.gada pašvaldības budžetā nav paredzēti līdzekļi augstākminētam mērķim, tad
Finanšu komiteja iesaka domei nepiešķirt līdzekļus.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 17.aprīļa
sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 6.§), Finanšu komitejas 2015.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4,
2.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa,
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Nepiešķirt Valkas pilsētas kultūras namam papildus finansējumu EUR 595,00 (pieci simti deviņdesmit pieci
euro) Valkas pilsētas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva „Aija” (kopā 17 cilvēki) dalībai IX
Starptautiskajā folkloras festivālā “Dejas mieram” Ibillinā, Izraēlā, no 2015.gada 10.oktobra līdz 17.oktobrim,
sakarā ar finansiālo līdzekļu trūkumu budžetā.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
3.§
Par automašīnas Chrysler Grand Voyager norakstīšanu
___________________________________________________
(R.Priede, V.Zariņš, V.A.Krauklis)
Dome izskata Valkas novada Zvārtavas pagasta pārvaldes 2015.gada 10.aprīlī iesniegto iesniegumu par
Zvārtavas pagasta pārvaldes uzskaitē esošās automašīnas Chrysler Grand Voyager (valsts reģistrācijas
Nr.FK6600,
reģistrācijas
apliecība
Nr.AF0025374,
izlaiduma
gads
1999.,
šasijas
Nr.VIN
1C4GYB4RXWU519666; atlikusī bilances vērtība uz 2015.gada 30.aprīli sastāda 1183.58 euro) norakstīšanu.
Automašīnai Chrysler Grand Voyager ir konstatēti būtiski bojājumi un trūkumi, kuru novēršanai
nepieciešami lieli finansiāli ieguldījumi, bez kuru veikšanas automašīna tālākai ekspluatācijai nav derīga.
Saskaņā ar SIA „Divi A” 2015.gada 27.aprīlī sastādīto automašīnas remonta tāmi, lai automašīna būtu ejošā
kārtībā, nepieciešams ieguldīt EUR 1622,12, kas ir vairāk par bilances vērtību. Valkas novada pašvaldības
2015.gada budžetā nav paredzēti šādi līdzekļi automašīnas remontam.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 3.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta un Valkas novada
domes 2014.gada 30.decembra rīkojuma Nr.156-v „Par pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas kārtību,
to pastāvīgajām pieņemšanas un norakstīšanas komisijām”, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Norakstīt un nodot automašīnu Chrysler Grand Voyager (valsts reģistrācijas Nr.FK6600, reģistrācijas
apliecība Nr.AF0025374, izlaiduma gads 1999., šasijas Nr.VIN 1C4GYB4RXWU519666) lietoto automašīnu
pārstrādes uzņēmumam, kurš piedāvā augstāko cenu, aptaujājot vismaz trīs pārstrādes uzņēmumus.
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
4.§
Par finansējuma piešķiršanu divu video novērošanas kameru nomaiņai Kārķu tautas namā
____________________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Kārķu pagasta pārvaldes ar lūgumu piešķirt finanšu
līdzekļus Kārķu tautas nama divu video novērošanas kameru nomaiņai. Kameru nomaiņa nepieciešama, lai
uzlabotu teritorijas video novērošanu, ļautu pārredzēt plašāku teritoriju, t.sk. tirgus laukumu un estrādes vietu
arī diennakts tumšajā laikā.
Nepieciešamais kopējais finansējums jaunu video novērošanas kameru uzstādīšanai ir EUR 278.00.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 17.aprīļa
sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 7.§), Finanšu komitejas 2015.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4,
5.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa,
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Kārķu tautas namam papildus finansējumu EUR 278,00 (divi simti septiņdesmit astoņi euro) divu
videonovērošanas kameru nomaiņai no budžeta līdzekļiem.
2. Lēmuma 1.punktā minēto summu iekļaut Kārķu tautas nama budžetā.

3. Par lēmuma izpildi atbild Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs un Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
5.§
Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2015.gadam
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli Nr.01-14e/1620 no 09.04.2015. Valkas novadam
piešķirts finansējums EUR 17 477,00 mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 2015. gadā pašvaldības
vispārizglītojošo izglītības iestāžu obligātā izglītības vecuma izglītojamajiem. Finansējums aprēķināts saskaņā
ar izglītības iestādēs uz 2014.gada 1.septembri reģistrēto izglītojamo skaitu. 2014.gada 1.septembrī
pašvaldības izglītības iestādēs reģistrēti 120 izglītojamie 5.-6.gadīgo apmācības programmā un 801
izglītojamais 1.-12.klasēs. Vienam izglītojamam vidēji EUR 18,98 mācību līdzekļu un mācību literatūras
iegādei. Finansējuma sadalē ievērota proporcija 36% mācību līdzekļiem un 64% mācību literatūrai.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 6.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadali Valkas novadā 2015.gadam mācību līdzekļu un mācību literatūras
iegādei (pielikumā).
2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt finanšu līdzekļu iekļaušanu izglītības iestāžu budžeta tāmēs.
3. Par lēmuma izpildi atbild izglītības iestāžu vadītāji un Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 30.aprīļa sēdes lēmumam
(protokols Nr.6,5.§)
Mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto
valsts budžeta līdzekļu sadale 2015.gadam
Valkas novada pašvaldības izglītības iestādēm

Finansējums

kopā, EUR

t.sk.
Valsts budžeta
kapitālo izdevumu
transferti
pašvaldībām
noteiktam mērķim
(EEK 9510 mācību
literatūra), EUR

Valsts budžeta
uzturēšanas
izdevumu transferti
pašvaldībām
noteiktam mērķim
(EEK 7310 mācību
līdzekļi), EUR

Obligātā
izglītības
vecuma
izglītojamie

Ērģemes pamatskola

1157

741

416

61

Kārķu pamatskola

930

595

335

49

Ozolu pamatskola

854

547

307

45

Vijciema pamatskola

1157

741

416

61

Valkas pamatskola

7611

4871

2740

401

Valkas ģimnāzija

4213

2697

1516

222

Pirmsskolas izglītības iestāde
1309
Pasaciņa
Bērnu un jauniešu centrs Mice - Rūķu
246
skola
Kopā: 17477
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838

471

69

158

88

13

11188

6289

921

V.A.Krauklis

6.§
Par Valkas novada domei piederošās automašīnas
Chrysler Voyager HC6278 maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(V.Kaņepe)
Lai sniegtu maksas transporta pakalpojumus ar Valkas novada domes administrācijas rīcībā esošo
transportu, nepieciešams noteikt maksas pakalpojuma izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 8.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a) apakšpunkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.

Apstiprināt maksu par sniegtajiem transporta pakalpojumiem 0.12 EUR/km + 7.74 EUR/h bez PVN.
Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
Par lēmuma izpildi atbild novada domes izpilddirektors.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētāja vietnieks.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

7.§
Par Valkas novada Kārķu pagasta sadzīves kanalizācijas un notekūdens izvešanas
ar specializēto transportu izcenojumu apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(V.Kaņepe)
Valkas novada Kārķu pagasta komunālās saimniecības rīcībā ir specializētā automašīna GAZ 53 A (CU
9276), ar kuru, pēc iedzīvotāju un iestāžu pieprasījuma var sniegt atbilstošas kvalitātes asenizācijas
pakalpojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 9.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g) apakšpunkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.

Apstiprināt maksu par 1m3 sadzīves kanalizācijas un notekūdeņu izvešanu EUR 1.99 bez PVN.
Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
Par lēmuma izpildi atbild novada domes Kārķu pagasta komunālās saimniecības vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

8.§
Par Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas
lāzerprintera Konica Minolta Magicolor 7450 II drukāšanas izcenojumu apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(V.Kaņepe)
Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas rīcībā ir lāzerprinteris Konica
Minolta Magicolor 7450 II, ar kuru, pēc iedzīvotāju un iestāžu pieprasījuma, kā arī pēc novada iestāžu un
struktūrvienību pieprasījuma var sniegt atbilstošas kvalitātes drukas pakalpojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 10.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g)apakšpunktu,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt krāsu lāzerprintera Konica Minolta Magicolor 7450 II drukāšanas pašizmaksu savstarpējiem
norēķiniem (1.pielikums).
2. Apstiprināt krāsu lāzerprintera Konica Minolta Magicolor 7450 II drukāšanas pakalpojumu cenrādi
(2.pielikums).
3. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
6. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2015.gada 26.marta lēmumu „Par Valkas pilsētas
kultūras nama lāzerprintera Konica Minolta Magicolor 7450 II drukāšanas pašizmaksas apstiprināšanu
Valkas novada iestāžu un struktūrvienību savstarpējiem norēķiniem” (protokols Nr.4, 20.§).
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
1.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 30.aprīļa sēdes lēmumam
(protokols Nr.6,8.§)
Krāsu lāzerprintera Konica Minolta Magicolor 7450 II drukāšanas pašizmaksa savstarpējiem norēķiniem

Nr.
p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Pašizmaksa,
EUR

Krāsainā druka (attēls)*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 100%
Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 100%
Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 75%
Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 75%
Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 50%
Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 50%
Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 25%
Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 25%
Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 5% (teksta dokuments)
Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 5% (teksta dokuments)
Melnbaltā druka (attēls)*
Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 100%
Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 100%
Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 75%
Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 75%
Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 50%

1 lpp
1 lpp
1 lpp
1 lpp
1 lpp
1 lpp
1 lpp
1 lpp
1 lpp
1 lpp

0,38
0,75
0,28
0,56
0,19
0,38
0,09
0,18
0,02
0,04

1 lpp
1 lpp
1 lpp
1 lpp
1 lpp

0,34
0,68
0,25
0,50
0,17

16.
17.
18.
19.
20.

Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 50%
Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 25%
Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 25%
Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 5% (teksta dokuments)
Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 5% (teksta dokuments)
Drukāšanas papīra cenas

0,34
0,08
0,16
0,02
0,03

1 lpp
1 lpp
1 lpp
1 lpp
1 lpp

21.

A4 80g/m2

1 lapa

0,0058

22.

A3 80g/m2

1 lapa

0,0155

23.

A4 120g/m2

1 lapa

0,0246

24.

A3 120g/m

2

1 lapa

0,0507

25.

A4 200g/m2

1 lapa

0,0489

26.

A3 200g/m2

1 lapa

0,0965

*Kopējā cena = attiecīgās drukas cena + attiecīgā papīra cena
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis
2.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 30.aprīļa sēdes lēmumam
(protokols Nr.6, 8.§)

Krāsu lāzerprintera Konica Minolta Magicolor 7450 II drukāšanas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez
PVN,
EUR

Krāsainā druka (attēls)*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 100%
Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 100%
Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 75%
Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 75%
Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 50%
Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 50%
Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 25%
Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 25%

1 lpp
1 lpp
1 lpp
1 lpp
1 lpp
1 lpp
1 lpp
1 lpp

0,5932
1,1864
0,4449
0,8898
0,2966
0,5932
0,1483
0,2966

9.

Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 5% (teksta
dokuments)

1 lpp

0,0297

10.

Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 5% (teksta
dokuments)

1 lpp

0,0593

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Melnbaltā druka (attēls)*
Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 100%
Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 100%
Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 75%
Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 75%
Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 50%
Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 50%
Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 25%
Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 25%

1 lpp
1 lpp
1 lpp
1 lpp
1 lpp
1 lpp
1 lpp
1 lpp

0,4737
0,9474
0,3553
0,7106
0,2369
0,4737
0,1184
0,2369

19.

Drukāšana uz A4 lapas ar aizpildījumu 5% (teksta
dokuments)

1 lpp

0,0237

20.

Drukāšana uz A3 lapas ar aizpildījumu 5% (teksta
dokuments)

1 lpp

0,0474

21.

A4 80g/m2

1 lapa

0,0039

22.

2

Drukāšanas papīra cenas
1 lapa

0,0111

23.

A4 120g/m

2

1 lapa

0,0163

24.

A3 120g/m2

1 lapa

0,0273

25.

A4

160g/m2

1 lapa

0,0227

26.

A3 160g/m2

1 lapa

0,0507

27.

A4

210g/m2

1 lapa

0,0329

28.

A3 200g/m2

1 lapa

0,0379

A3 80g/m

*Kopējā cena = attiecīgās drukas cena + attiecīgā papīra cena
Valkas novada domes priekšsēdētājs
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9.§
Par Valkas novadpētniecības muzeja maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(V.Kaņepe)
Valkas novadpētniecības muzeja rīcībā ir nepieciešamās telpas, aprīkojums un resursi, lai pēc iedzīvotāju
un iestāžu pieprasījuma varētu sniegt atbilstošas kvalitātes pakalpojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 11.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g) apakšpunkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.

Apstiprināt Valkas novadpētniecības muzeja maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.
Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
Par lēmuma izpildi atbild Valkas novadpētniecības muzeja direktors.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

MAKSAS PAKALPOJUMI
VALKAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJĀ
Rīgas ielā 64, Valkā, Valkas novadā
Nr. p.
k.

Pakalpojuma veids

1.

EKSPOZĪCIJU, IZSTĀŽU APSKATE

1.1.
1.2.

Pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 30.aprīļa sēdes lēmumam
(protokols Nr.6, 9.§)

Mērvienība

Maksa*, bez
PVN

Ieejas maksa pastāvīgajā ekspozīcijā
Skolēniem, studentiem, pensionāriem

1 persona
1 persona

EUR 0.75
EUR 0.30

Ieejas maksa izstādēs (katrā atsevišķi)
Skolēniem, studentiem, pensionāriem

1 persona
1 persona

EUR 0.75
EUR 0.30

1.3.

1.4.

Apvienotā maksa uz muzeja ekspozīciju un izstādēm
Skolēniem, studentiem, pensionāriem
Ģimenei ar bērniem (1-2 pieaugušie un 1-5 bērni līdz 16.g.)
Bez maksas:
Pirmskolas vecuma bērniem,
Bērnu namu audzēkņiem,
Valkas novada izglītības iestāžu audzēkņiem,
Invalīdiem un viņus pavadošām personām,
Politiski represētajām personām,
Muzeju darbiniekiem,
Starptautiskās muzeju komitejas (ICOM) biedriem,
Trūcīgām personām,
Apmeklētājiem izstāžu atklāšanas pasākumos
Akreditētiem masu mēdiju pārstāvjiem,
18.maijā – visiem apmeklētājiem;
18.novembrī – visiem apmeklētājiem.

2.

EKSKURSIJAS GIDA PAVADĪBĀ

2.1.

Pa muzeju

2.2.

Ārpus muzeja

3.

MUZEJA RĪKOTIE PASĀKUMI (NODARBĪBAS, LEKCIJAS,
IZGLĪTOJOŠĀS PROGRAMMAS, U.C.)
(maksā iekļauti izdevumi par izdales materiāliem)

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

4.
4.1.

4.2.

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.3.

Skolēnu grupai (muzejā)

Pieaugušo grupai (muzejā)

Ārpus muzeja
Kāzu programma (jaunlaulātajiem un kāzu jubilejās) muzejā

MUZEJA KRĀJUMA IZMANTOŠANA
Iepazīšanās ar muzeja krājuma priekšmetiem un muzeja uzziņu
materiāliem (ceļvežiem, kartotēkām, aprakstiem, Nacionālā muzeju
krājuma kopkatalogu internetā)
Muzeja krājuma priekšmetu, izmantošana uz vietas muzejā
fotografēšanai, zīmēšanai, kopēšanai, skenēšanai.
(Atsauce uz muzeja krājuma priekšmetiem ir obligāta)
Skolēniem, studentiem, represētām personām, invalīdiem (uzrādot
apliecību)
Citām privātpersonām, uzņēmumiem, iestādēm un citām institūcijām
Kopijas apstiprināšana
Muzeja uzziņu materiāla, arhīva, literatūras krātuves izmantošana
kopēšanai, skenēšanai

1 persona

EUR 1.50

1 persona
1 ģimene

EUR 0.60
EUR 1.50

-

Bez maksas

1 grupa (līdz 30
personām)
1 stunda

EUR 3.00

skolēnam

Ieejas
maksa
(izņemot
1.4.p.)

grupai (līdz 30
personām)

+ EUR 3.00

personai

Ieejas
maksa
(izņemot
1.4.p.)

grupai (līdz 30
personām)
1 grupa
grupai līdz 10
personām
grupai līdz 20
personām
lielākai grupai

EUR 37.19

-

Bez maksas

1 vienība

EUR 0.30

1 vienība
1 kopija

EUR 0.75
EUR 2.50

1 lpp.

EUR 0.15

-

Pēc
atsevišķas
vienošanās
vai līguma

4.4.
Muzeja krājuma materiālu izmantošana publicēšanai grāmatās,
laikrakstos u.c. izdevumos;

EUR 6.00

+ EUR 6.00
EUR 15.00
EUR 20.66
EUR 24.79

4.5.

4.6.
4.7.

Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana fiziskām un juridiskām
personām (izņemot akreditētos muzejus, Valkas novada pašvaldības
iestādes un gadījumus, kas saistīti ar valsts reprezentāciju)
Rakstiskas izziņas (tematiskas, biogrāfiskas, informatīvas u.c.)
sagatavošana. Latviešu valodā līdz divām A4 formāta lpp.
Muzeja sagatavotās ceļojošās izstādes noma

5.

KOPĒŠANA

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

Melnbalta kopija (teksts)
Melnbalta kopija (teksts)
Melnbalta kopija (attēls)
Melnbalta kopija (attēls)
Krāsu kopija (teksts)
Krāsu kopija (teksts)
Krāsu kopija (attēls)
Krāsu kopija (attēls)

6.

MUZEJA TELPU ĪRE PASĀKUMAM

1 vienība uz 1
dienu

EUR 5.00

1 gab.

EUR 10.00
Bez maksas

1lpp. A4
1lpp. A3
1lpp. A4
1lpp. A3
1lpp. A4
1lpp. A3
1lpp. A4
1lpp. A3

EUR 0.035
EUR 0.072
EUR 0.145
EUR 0.292
EUR 0.058
EUR 0.118
EUR 0.189
EUR 0.380

Kultūras un izglītības iestādēm (muzeja darba laikā)
Bez papildus aprīkojuma

stunda

EUR 6.61

6.2.

Pārējiem (muzeja darba laikā)
Bez papildus aprīkojuma

stunda

EUR 13.22

6.3.

Ārpus muzeja darba laika

stunda

EUR 17.353

6.4.

Papildus aprīkojums (prezentācijas tehnika, kamīns u.c.)

stunda

EUR 4.13

6.5.

Telpu izmantošana labdarības pasākumiem un koncertiem

6.1.

Bez maksas

* - No 1. līdz 4.punktā minētos pakalpojumus neapliek ar pievienotās vērtības nodokli, izņemot 3.4.punktu (likuma Par
pievienotās vērtības nodokli 6.panta 8.punkts),
3.4. punktā, 5.un 6.punktā minētos pakalpojumus apliek ar pievienotās vērtības nodokli (LR MK 21.11.2006.noteikumi
Nr.933 87. punkts).
Muzejs patur tiesības mainīt atsevišķus izcenojumus, atbilstoši darba apjomam, specifikai un konkrētam līgumam ar
muzeju.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
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10.§
Par Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2022.gadam gala redakcijas projekta apstiprināšanu un
nodošanu Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai un sabiedriskās apspriešanas
kopsavilkuma apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(K.Salniņa)
Ar Valkas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumu „Par Valkas novada Attīstības programmas
2015.-2022.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.16, 19.§.) tika uzsākts darbs pie plānošanas dokumenta
1.redakcijas izstrādes.
Attīstības programmas 1.redakcija izstrādāta saskaņā ar šobrīd spēkā esošiem 2014.gada 16.oktobra
Ministru kabineta noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” un vadoties no VARAM 2014.gada 7.oktobra „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu
izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.
Plānošanas dokumenta 1.redakcijas izstrādes procesa ietvaros notika viena vadības grupas sanāksme un
četras tematiskās darba grupas - tehnisko jautājumu, uzņēmēju, kaimiņu pašvaldību un izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes lietu tematiskā darba grupa.
Attīstības programmā atspoguļojot sasaisti ar Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.2037.gadam ir noteikta novada vīzija, ekonomiskais profils, stratēģiskie mērķi ilgtermiņa prioritātes, vidēja
termiņa prioritātes rīcības virzieni un uzdevumi. Izstrādāts rīcības un investīciju plāns.

Kopumā Valkas novada attīstības programma laika periodam no 2015.gada līdz 2022.gadam, sastāv no
sekojošām daļām:
1. Pašreizējās situācijas analīze - attīstības tendences, problēmas un izaugsmes resursi;
2. Stratēģiskā daļa - vidēja termiņa attīstības prioritātes, rīcības virzieni un pasākumu kopums, vidējā
termiņā sasniedzamie rezultāti;
3. Informācija par attīstības programmas izstrādes procesu;
4. Rīcības un investīciju plāns - rīcības un investīciju projektu kopums ne mazāk kā trīs gadu periodam,
norādot to sasaisti ar atbildīgajiem izpildītājiem un finanšu resursiem;
5. Īstenošanas uzraudzības kārtība – uzraudzības un ziņojuma sagatavošanas periodiskums, ziņojumā
analizējamie uzraudzības rādītāji.
Saskaņā ar 2015.gada 26.februāra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 16.§.) „Par
Valkas novada Attīstības programmas 2015.-2022.gadam 1.redakcijas apstiprināšanu un nodošanu
sabiedriskai apspriešanai” tika pieņemts lēmums par attīstības programmas 1.redakcijas apstiprināšanu un
nodošanu publiskai apspriešanai.
Laika posmā no 2015.gada 2.marta līdz 2015.gada 2.aprīlim tika noorganizētas publiskās apspriešanas
sanāksmes Valkas pilsētā un katrā pagasta pārvaldē.
Attīstības un plānošanas nodaļa ir apkopojusi sabiedriskajās apspriedēs izteiktos priekšlikumus, labojumus
un ierosinājumus. Sagatavots kopsavilkums par sabiedrības līdzdalības pasākumiem un izstrādāts Valkas
novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam gala redakcijas projekts.
Paziņojumi par plānošanas dokumenta 1.redakcija publisko apspriešanu tika publicēti mājas lapā
www.valka.lv un laikrakstā „Valkas Novada Vēstīs”.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 12.§), un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
1.punkta, kas nosaka, ka pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir jāizstrādā pašvaldības teritorijas attīstības
programma, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtās daļas, kas nosaka Ilgtermiņa teritorijas
attīstības plānošanas dokumentos nosaka attiecīgās teritorijas ilgtermiņa attīstības prioritātes un telpisko
perspektīvu, bet vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentos — vidēja termiņa prioritātes un to
īstenošanai nepieciešamo pasākumu kopumu un 11.panta devīto daļu, kas nosaka, ka attīstības plānošanas
dokumentus nodod sabiedriskai apspriešanai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 11.panta 3.daļu, kas nosaka, ka plānošanas reģions sniedz atzinumus par vietējo
pašvaldību attīstības stratēģiju un attīstības programmu projektu atbilstību plānošanas reģiona teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu prasībām, 12.panta pirmo daļu, kas nosaka vietējas
pašvaldības kompetenci un 22.panta trešo daļu, kas nosaka, ka vietējās pašvaldības attīstības programmu
apstiprina ar pašvaldības domes lēmumu, ņemot vērā Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumus
Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, Ministru kabineta 2012.gada
16.oktobra noteikumus Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un
VARAM 2014.gada 7.oktobra „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam gala redakcijas projektu (pielikumā).
2. Nodot Valkas novada attīstības programmas 2015.-2022.gadam gala redakcijas projektu Vidzemes
plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai.
3. Apstiprināt un pašvaldības mājas lapā www.valka.lv publicēt sabiedriskās apspriešanas kopsavilkumu
(pielikumā).
4. Paziņojumu par Valkas novada attīstības programmas gala redakcijas projekta nodošanu Vidzemes
plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai publicēt mājas lapā www.valka.lv.
5. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

11.§
Par noteikumu Nr.1 „Valkas novada domes medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumi”
apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(I.Siliņš)
Saskaņā ar Medību likuma 1.panta 9.punktu, medību tiesības ir tiesības zemes īpašniekam vai lietotājam
savā zemes gabalā medīt šajā likumā un medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Medību tiesības zemes īpašnieks vai lietotājs var izmantot pats vai nodot citai personai.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmās daļas
izpratnē pašvaldību mantu aizliegts nodot citām personām bezatlīdzības lietošanā.
Likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunkts nosaka, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai
noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un
kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 13.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a)apakšpunkta un
41.panta 1.daļas 2.punkta, Medību likuma 1.panta 9.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.1 „Valkas novada domes medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumi”
(pielikumā).
2. Noteikumus Nr.1 „ Valkas novada domes medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumi” publicēt
Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv un nosūtīt visiem Valkas novada medību kolektīviem.
3. Par lēmuma izpildi atbild Teritorijas plānošanas daļas teritorijas plānotājs Ingars Siliņš.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

2015.gada 30.aprīlī

NOTEIKUMI
Valkā

Nr. 1
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2015.gada 30.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 11.§)

Valkas novada domes medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”,
41.panta 1.daļas 2.punktu

1. Noteikumi nosaka medību tiesību nomas piešķiršanu Valkas novada domes, turpmāk – pašvaldība,
īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās, turpmāk – pašvaldības medību platības, uz 5
gadiem, ja nomnieks nevēlas slēgt līgumu uz mazāku termiņu.
2. Par medību tiesību nomu jāmaksā nomas maksa EUR 0,40 apmērā gadā par vienu ha, bez PVN, ja netiek
rīkota medību tiesību nomas izsole. Ja tiek rīkota medību tiesību nomas izsole, tad nomas maksa ir izsolē
nosolītā augstākā cena par vienu ha, bez PVN. Nomas maksu par kārtējo gadu jāmaksā divos vienādos
maksājumos līdz kārtējā gada 15.martam un 15.septembrim, saskaņā ar pašvaldības izsniegto rēķinu.
3. Medību tiesību nomas pirmtiesība, ievērojot šādu prioritāro secību, ir:
3.1. mednieku kolektīvam, kura medību iecirknis, kas reģistrēts Valsts meža dienesta meža kontroles
teritorijas datu bāzē Valkas novada teritorijā, neatrodas tālāk par 100 metriem no pašvaldības medību
platības;
3.2. mednieku kolektīvam, kurā vairāk kā 50% biedru par savu dzīvesvietu ir deklarējuši Valkas novada
administratīvo teritoriju, un kuram ir Valsts meža dienesta meža kontroles teritorijas datu bāzē
reģistrēts medību iecirknis Valkas novada administratīvajā teritorijā;
3.3. mednieku kolektīvam, kuram ir Valsts meža dienesta meža kontroles teritorijas datu bāzē reģistrēts
medību iecirknis Valkas novada administratīvajā teritorijā;

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

3.4. mednieku kolektīvam, kura juridiskā adrese reģistrēta Valkas novada administratīvajā teritorijā;
3.5. Valkas novada teritorijā dzīvojošai personai.
Pretendentiem jāiesniedz sekojoši dokumenti:
4.1. juridiskajai personai:
4.1.1. iesniegums, kurā norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, bankas rekvizītus,
kontakttālruni, e-pasta adresi (ja ir), pārstāvja vārdu un personas kodu, pašvaldības medību
platību (norādot kadastra apzīmējumu), uz kuras medību tiesību nomu pretendē;
4.1.2. pretendenta (mednieku kolektīva) medību iecirknī ietilpstošo zemes gabalu kadastra apzīmējumu
saraksts;
4.1.3. dokumentu, kas apliecina pārstāvības tiesības;
4.1.4. mednieku kolektīva biedru sarakstu ar deklarētajām dzīvesvietas adresēm.
4.2. fiziskai personai:
4.2.1. iesniegumu, kurā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruni,
e-pasta adresi (ja ir), pašvaldības medību platību (norādot kadastra apzīmējumu), uz kuras
medību tiesību nomu pretendē;
4.2.2. pretendenta medību iecirknī ietilpstošo zemes gabalu kadastra apzīmējumu saraksts;
4.2.3. ja personu pārstāv cita persona, tad papildus 4.2.1. punktā minētajam, pārstāvis norāda savu
vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruni, e-pasta adresi (ja ir),
uzrāda pasi un dokumentu, kas apliecina pārstāvības tiesības.
Kārtība pretendentu iesniegumu iesniegšanai:
5.1. Ja tiek saņemts pretendenta iesniegums par vēlmi noslēgt medību tiesību nomas līgumu par medību
platībām, par kurām pašvaldība iepriekš netika publiski paziņojusi par vēlmi tajās iznomāt medību
tiesības:
5.1.1. Pašvaldība pēc pirmā pretendenta iesnieguma saņemšanas izvieto informāciju pašvaldības mājas
lapā internetā un uz pašvaldības informācijas stenda par pašvaldības medību platībām, kurās tiks
iznomātas medību tiesības.
5.1.2. Citu pretendentu iesniegumi par paziņojumā norādītajām medību platībām iesniedzami pašvaldībai
divu nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas pašvaldības mājas lapā internetā.
5.2. Ja pašvaldība pēc savas iniciatīvas vēlas iznomāt medību tiesības pašvaldības medību platībās, uz
kurām tā iepriekš netika saņēmusi pretendentu iesniegumus:
5.2.1. Pašvaldība izvieto informāciju pašvaldības mājas lapā internetā un uz pašvaldības informācijas
stenda par pašvaldības medību platībām, kurās tā vēlas iznomātas medību tiesības.
5.2.2. Visiem pretendentiem jāpiesakās divu nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas brīža pašvaldības
mājas lapā internetā.
Vērtēti tiek tikai to pretendentu iesniegumi, kuri iesnieguši visus 4.punktā minētos dokumentus.
Vērtēšanu veic pašvaldības pārstāvis Valkas novada medību koordinācijas komisijā.
Ja pieteicies viens pretendents, ar to tiek slēgts medību tiesību nomas līgums (pielikumā). Ja pieteikušies
vairāki pretendenti, medību tiesību nomas līgumu slēdz ar personu, kurai, saskaņā ar šo noteikumu
3.punktā noteikto prioritāro secību, ir medību tiesību nomas pirmtiesība. Ja pieteikušies vairāki līdzvērtīgi
pretendenti, tad viņu starpā tiek rīkota rakstiska vai mutiska izsole tādā kārtībā, kā to nosaka normatīvie
akti.
Izsoles rīkotājs ir pašvaldības izveidota komisija, kas sastāv no:
9.1. pašvaldības pārstāvja medību koordinācijas komisijā (komisijas priekšsēdētājs),
9.2. attiecīgā pagasta, kura teritorijā atrodas medību platība, kurā medību tiesību noma tiek izsolīta,
pārvaldnieka,
9.3. pašvaldības jurista.
Izsoles sākumcena ir EUR 0,40 (bez PVN) apmērā gadā par vienu ha.
Informācija par izsoli ne vēlāk kā piecas darbadienas pirms izsoles tiek publicēta pašvaldības mājas lapā
internetā un izvietota pašvaldības administratīvajā ēkā un pagasta, kura teritorijā atrodas medību platība,
pārvaldes ēkā, kā arī rakstiski tiek paziņots visiem tiem pretendentiem, kuri rakstiski pieteikušies uz vienu
un to pašu objektu, pa e-pastu informēti mednieku kolektīvi, kuru medību iecirkņi atrodas pagastā, kura
medību platībās tiek izsolītas medību tiesību noma.
Pretendentu izvērtēšana:
12.1.
Pretendenti, iesniedzot pieteikumu par dalību izsolē, parakstās, ka ir iepazinušies ar izsoles
norises kārtību.
12.2.
Līdz izsoles sākumam komisija izvērtē pretendentu atbilstību noteikumu prasībām
12.3.
Izsolē nedrīkst piedalīties pretendenti, kuri nav nokārtojuši finansiālās saistības ar pašvaldību
par medību tiesību nomu vai 5.punktā noteiktajā termiņā nav iesnieguši visus 4.punktā minētos
dokumentus.
12.4.
Pretendenti, kuri atbilst prasībām, tiek reģistrēti kā izsoles dalībnieki.

13. Pašvaldības vārdā medību tiesības nomas līgumu slēdz novada domes priekšsēdētājs. Medību tiesību
nomas līgumu var slēgt tikai tad, ja ir samaksāta izsolē nosolītā summa par vienu gadu avansā.
14. Izsoles uzvarētājs, septiņu darbadienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas un izsolē nosolītās summas
par vienu gadu avansā samaksāšanas, paraksta medību tiesību nomas līgumu vai rakstiski paziņo par
atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā izsoles uzvarētājs medību tiesību nomas
līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgo atteikumu, ir uzskatāms, ka viņš ir atteicies no medību tiesību
nomas līguma slēgšanas.
15. Ja izsoles uzvarētājs ir atteicies no nomas līguma slēgšanas, slēgt nomas līgumu secīgi tiek piedāvāts tam
pretendentam, kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu.
16. Pretendents, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz 15.punktā minēto piedāvājumu
sniedz rakstiski divu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas. Ja pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par
paša nosolīto augstāko nomas maksu, viņš paraksta nomas līgumu septiņu darbadienu laikā pēc savas
rakstiskās piekrišanas paušanas.
17. Pēc nomas līguma parakstīšanas, pašvaldība, ne vēlāk kā divu darbadienu laikā, publicē informāciju par
noslēgto nomas līgumu savā mājas lapā internetā.
Pielikumā:
1) Izsoles paraugnolikums (1.pielikums);
2) Līguma par medību tiesību nomu paraugs (2.pielikums)
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

1.pielikums
Valkas novada domes noteikumiem Nr.1
“Valkas novada domes
medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumi”

Medību tiesību nomas izsoles paraugnolikums
1. Izsoles pamatnoteikumi
1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā izsludināma un rīkojama izsole par medību tiesību nomas
piešķiršanu.
1.2. Izsole tiek rīkota, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta 2.punktu un 6.1 pantu, un Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumiem
Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”.
2. Izsoles organizators
Izsoles rīkotājs ir Valkas novada domes medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumu 9. punktā minētā
komisija.
3. Izsoles objekts
Medību tiesību noma Valkas novada domes īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās, ja
uz vienu platību pieteikušies vairāki pretendenti, kuri atbilst līdzvērtīgiem Medību tiesību nomas
piešķiršanas kārtības 3.punktā minētajiem kritērijiem.
4. Izsoles pretendenti
Izsolē var piedalīties mednieku kolektīvi, fiziskās personas, kuriem nav aizliegts piedalīties izsolē, saskaņā
ar Medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības 12.punkta prasībām.
5. Izsoles norises laiks un vieta
Par izsoles laiku un vietu tiek paziņots pretendentiem, mednieku kolektīviem, kuru medību iecirkņi atrodas
pagastā, kura medību platībās tiek izsolītas medību tiesību noma (izmantojot e-pastu, ja ir), un publicēta
informācija pašvaldības mājas lapā internetā.
6. Izsoles izziņošana
Informāciju par izsoli ne vēlāk kā piecas darbadienas pirms izsoles tiek publicēta pašvaldības mājas lapā
internetā, izvietota pašvaldības administratīvajā ēkā un pagasta, kura teritorijā atrodas medību platība,
pārvaldes ēkā, kā arī rakstiski tiek paziņots pretendentiem.

7.Komisijas tiesības un pienākumi
7.1. Komisijas tiesības
7.1.1. Pieprasīt papildus informāciju no pretendentiem, kas piedalās izsolē;
7.1.2. Pieaicināt speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
7.1.3. Veikt citas darbības, kuras paredzētas nolikumā.
7.2. Komisijas pienākumi
7.2.1. Rīkot izsoli, ievērojot šī nolikuma noteikumus;
7.2.2. Informēt pretendentus par izsoles rezultātiem.
8.Pretendentu tiesības un pienākumi
8.1. Pretendentam ir tiesības pirms izsoles iepazīties ar medību objektiem dabā.
8.2. Pretendentam ir pienākums ievērot šī nolikuma prasības.
9.Pretendentu izvērtēšana
9.1. Līdz izsoles sākumam Komisija izvērtē pretendentu atbilstību Medību tiesību nomas piešķiršanas
kārtības un šī nolikuma prasībām.
9.2. Pretendenti, kuri atbilst prasībām, tiek reģistrēti kā izsoles dalībnieki.
9.3. Komisija sastāda izsoles dalībnieku sarakstu.
10.Izsoles norise
10.1. Izsoles dalībniekiem izsniedz reģistrācijas kartīti ar numuru, kas atbilst izsoles dalībnieku sarakstā
norādītajam kārtas numuram.
10.2. Personām, kuras vēlas vērot izsoli, bet nav izsoles dalībnieki, nav tiesību iejaukties izsolē vai kā
citādi traucēt, vai ietekmēt izsoles gaitu. Personas, kuras neievēro noteikto kārtību, tiek izraidītas no zāles.
10.3. Izsole notiek mutiski.
10.4. Izsole notiek ar augšupejošu soli - EUR 0,05 par vienu ha gadā.
10.5. Izsoles vadītājs paziņo izsoles sākumcenu un izsoles soli, un iesāk solīšanas procesu ar jautājumu
„Kurš sola sākumcenu?”.
10.6. Solīšanas gaitā izsoles dalībnieki paceļ savu reģistrācijas kartīti, kas nozīmē, ka dalībnieks pārsola
iepriekšējo summu par izsoles soli. Izsoles vadītājs nosauc solītāja reģistrācijas numuru un nosolīto
summu.
10.7. Ja neviens no izsoles dalībniekiem augstāku nomas maksu vairs nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs
reizes atkārto pēdējo augstāko summu un fiksē to ar āmura piesitienu.
10.8. Pēc āmura trešā piesitiena tiesības noslēgt līgumu par medību tiesību nomu uzskatāmas par
nosolītām. Izsoles vadītājs nosauc augstāko nosolīto summu un izsoles dalībnieku, kurš to solījis un
ieguvis tiesības slēgt nomas līgumu.
10.9. Katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar savu parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto summu.
10.10. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko summu, atsakās parakstīties protokolā, tas zaudē
tiesības slēgt nomas līgumu un turpmākajā izsolē nepiedalās. Tiesības uz nomas līguma slēgšanu tad
iegūst izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko summu.
10.11. Ja izsolei piesakās tikai viens dalībnieks, tad ar viņu tiek slēgts medību tiesību nomas līgums bez
izsoles. Par nomas maksu, kas nav zemāka par izsoles sākumcenu.
10.12. Ja izsolei piesakās vairāki nomas tiesību pretendenti un neviens nomas tiesību pretendents
nepārsola izsoles sākumcenu, izsoli atzīst par nenotikušu un rīko otro izsoli ar augšupejošu soli. Šajā
gadījumā iznomātājs drīkst pazemināt izsoles sākumcenu.
10.13. Komisija apstiprina izsoles rezultātus un divu darbadienu laikā publicē izsoles rezultātus
pašvaldības mājas lapā internetā.
10.14. Sūdzību par Komisijas darbībām var iesniegt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis
2.pielikums
Valkas novada domes noteikumiem Nr.1
“Valkas novada domes
medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumi”

Līgums par medību tiesību nomu Nr.
Valkā,

201_.gada________

Valkas novada dome, reģistrācijas Nr. 90009114839, kuru, saskaņā ar Valkas novada pašvaldības nolikumu,
pārstāv domes priekšsēdētājs __________________________,turpmāk tekstā – IZNOMĀTĀJS, no vienas
puses, un
__________________________, turpmāk tekstā – NOMNIEKS, no otras puses, vienojas noslēgt šādu līgumu:
1.
Līguma priekšmets
1.1. Iznomātājs nodod nomniekam un nomnieks pieņem nomā medību tiesības zemes gabalā (-os):
1.1.1. _________________,kadastra Nr._______________, platība_____ha;
1.1.2. _________________,kadastra Nr._______________, platība_____ha;
1.1.3. _________________,kadastra Nr._______________, platība_____ha;
turpmāk tekstā - medību platība, medību iecirkņa organizēšanai.
Uz līguma darbības laiku nomnieks iegūst visas tiesības un pienākumus, kurus medību tiesību lietotājam
nosaka spēkā esošie normatīvie akti.
2. Norēķinu kārtība
2.1. Nomnieks maksā iznomātājam nomas maksu EUR 0,40 (vai izsolē nosolīto summu) un pievienotās
vērtības nodokli 21% apmērā par vienu hektāru gadā. Gada kopējā maksa par medību tiesību nomu visā
platībā ir EUR______un PVN_____, kopā EUR________ (________________________________).
2.2. Nomas maksu par kārtējo gadu jāmaksā divos vienādos maksājumos līdz kārtējā gada 15.martam un
15.septembrim. Ja nomas tiesības ir iegūtas izsoles rezultātā, tad par pirmo gadu nomas maksu maksā
avansā, pirms līguma noslēgšanas.
2.3. Nomas maksājumu veic saskaņā ar pašvaldības izrakstīto rēķinu.
3.

Pušu saistības

3.1. Puses ievēro Medību likumu, Medību noteikumus un citus normatīvos aktus.
3.2. Iznomātājs atļauj nomniekam brīvi izmantot medību platības medību iecirkņa organizēšanai un
apsaimniekošanai.
3.3. Iznomātājam ir tiesības pieprasīt no nomnieka informāciju par līguma saistību izpildi.
3.4. Nomnieks apņemas izmantot 1.1.punktā minētās platības saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām medību platību izmantošanā un apsaimniekošanā. Nomnieks nes atbildību par normatīvo aktu
prasību neievērošanu nomnieka organizēto medību laikā medību platībā.
3.5. Mežaudžu pasargāšanā no medījamo dzīvnieku postījumiem, nomnieks apņemas ievērot iznomātāja
rakstiskus norādījumus mežaudžu pasargāšanā no bebru un pārnadžu postījumiem.
3.6. Nomnieks atlīdzina iznomātājam savas darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītos zaudējumus, kā arī
tos zaudējumus, ko radījuši medījamie dzīvnieki, ja nomnieks nav ievērojis šī līguma 3.5.punktu.
3.7. Nomniekam ir tiesības medību platībā izbūvēt ar medībām saistītas ietaises (meža dzīvnieku barotavas,
medību torņus un citas ietaises), iepriekš saskaņojot un saņemot iznomātāja rakstisku piekrišanu.
3.8. Nomniekam nav tiesību nodot medību tiesības trešajām personām.
4.

Līguma darbības termiņš

4.1. Līgums stājas spēkā no parakstīšanas brīža.
4.2. Līgums ir spēkā līdz ______.gada_________________.
5. Līguma grozīšana un izbeigšana
5.1. Iznomātājs var vienpusēji grozīt līgumu, ja ir grozīti normatīvie akti, kuri attiecas uz līguma priekšmetu un
citiem līguma punktiem tā, lai nebūtu pretrunu starp līgumu un normatīvajiem aktiem.
5.2. Iznomātājs var vienpusēji lauzt līgumu, ja nomnieks kavē 2.1.punktā noteikto maksu ilgāk par 30 dienām,
vai neievēro citas līgumā noteiktās prasības.
5.3. Nomnieks ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu, par to rakstiski brīdinot iznomātāju vismaz divus mēnešus
iepriekš.
5.4. Līgums izbeidzas nomnieka likvidācijas (juridiskai personai) vai nāves (fiziskai personai) gadījumā.
6. Strīdu izšķiršana
6.1. Līgums var tikt grozīts vai izbeigts pēc pušu rakstiskas vienošanās. Grozījumi kļūst par līguma
neatņemamu sastāvdaļu.
6.2. Domstarpības risināmas pārrunu ceļā.
7. Citi noteikumi

7.1. Līgums sastādīts trīs eksemplāros, kuriem ir vienāds juridisks spēks, pa vienam katrai pusei, kā arī
iesniegšanai Valsts meža dienestam.
IZNOMĀTĀJS:
VALKAS NOVADA DOME,
SEMINĀRA IELA 9, VALKA, VALKAS
NOVADS, LV-4701
PVN REĢ. NR. LV 90009114839
REĢ. NR. 90009114839,
A/S SEB BANKA
KODS: UNLALV2X
KONTA NR. LV62UNLA0050014277068

NOMNIEKS:

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
12.§
Par atļaujas izsniegšanu sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Semināra
ielā 8, Valkā, Valkas novadā
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Dome izskata SIA „JOKER LTD”, reģ.Nr.40003266078, juridiskā adrese: Katrīnas iela 12, Rīga, LV-1045,
2015.gada 27.marta vēstuli Nr. E/96 „Par atļaujas izsniegšanu sporta totalizatora un derību likmju
pieņemšanas vietas atvēršanai” ar lūgumu izsniegt atļauju sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas
vietas atvēršanai Valkā, Semināra ielā 8.
Totalizators — azartspēle, kurā tās dalībnieks piedalās, iemaksājot likmi un izsakot prognozi par viena
notikuma vai vairāku notikumu iestāšanos, iestāšanās iespējamību vai neiespējamību vai par jebko, kas var
izrādīties patiess vai nepatiess, un kurā laimests ir atkarīgs no iemaksāto likmju kopsummas, koeficienta un
prognozes rezultāta. Totalizatoru aizliegts rīkot par notikumiem, kas jau iestājušies, vai par notikumiem, kas ir
zināmi vienai vai otrai derību pusei vai abām pusēm.
Derības — azartspēle, kurā tās dalībnieks piedalās, iemaksājot dalības maksu (likmi) un prognozējot kāda
notikuma iespējamību vai neiespējamību, un kurā laimesta lielums ir atkarīgs no spēlētāja prognozes
pareizības, iemaksātās likmes un spēles noteikumos paredzētā laimesta aprēķināšanas koeficienta
(1)Izvērtējot saņemto iesniegumu un domes rīcībā esošos materiālus, dome konstatēja:
1) konkrētajā adresē ir spēkā esoša atļauja azartspēļu rīkošanai, uz kuras pamata šajās telpās
šobrīd darbību veic SIA „JOKER LTD”;
2) izsniedzot atļauju sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai, spēļu vietu
skaits Valkas pilsētā nepalielināsies;
3) vieta jau ir aprīkota un nodrošināta ar videonovērošanas un drošības sistēmām;
4) šajā vietā jau tagad tiek nodrošinātas Azartspēļu likuma prasības par ierobežojumu azartspēļu
vietā atrasties nepilngadīgajiem (līdz 18 gadiem) un par citiem, no sabiedrības viedokļa svarīgiem
aspektiem.
(2) Valkas pilsētas dome 2009.gada 30.martā pieņēma lēmumu „Par atļaujas izsniegšanu spēļu zāles
atvēršanai Semināra ielā 8, Valkā” (Protokols Nr.4, §.1.), ar kuru atļāva Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
„JOKER LTD”, reģ.Nr.40003266078, juridiskā adrese: Katrīnas iela 12, Rīga, atvērt azartspēļu zāli Semināra
ielā 8, Valkā.
(3) Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 42.panta 4.daļu pašvaldība atļauju atvērt kazino, spēļu zāli,
bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās
telpās izsniedz uz nenoteiktu laiku.
(4) Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 42.panta 1.daļu, lai saņemtu atļauju atvērt totalizatoru vai
derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās, azartspēļu
organizētājs iesniedz pašvaldībai iesniegumu, kuram pievieno:
1) azartspēļu organizēšanas licences apliecinātu kopiju;
2) dokumentus (to kopijas), kas apliecina īpašuma tiesības uz telpām, kurās plānots atvērt kazino, spēļu
zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu, un telpu īpašnieka rakstveida apliecinājumu
par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās telpās
vai dokumentus (to kopijas), kas pierāda iesniedzēja tiesības lietot telpas vai apliecina iespēju iegūt tiesības
lietot telpas, kurās paredzēts atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas

vietu, kopā ar telpu īpašuma tiesības apliecinošiem dokumentiem (to kopijām). Ja persona, kura parakstījusi
dokumentu, kas apliecina iespēju iegūt tiesības lietot telpas, nav telpu īpašnieks, papildus iesniedzams telpu
īpašnieka rakstveida apliecinājums par piekrišanu atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību
likmju pieņemšanas vietu šajās telpās.
(5) SIA „JOKER LTD” ir LR Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas izsniegta
licence Nr. TD-13 azartspēļu organizēšanai un uzturēšanai. Azartspēļu nosaukums: Totalizators un derības.
(6) 2014.gada 31.janvārī ir noslēgts nomas līgums starp telpu Semināra ielā 8, Valkā, īpašnieku SIA „BG
Real Estate” un SIA „JOKER LTD” par telpu Semināra ielā 8, Valkā, nomu. 2015.gada 29.janvārī minētajā
līgumā ir izdarīti grozījumi, pagarinot nomas līguma termiņu līdz 2017.gada 31.janvārim.
(9) Telpu īpašnieks SIA „BG Real Estate” ir piekritis, ka tiek atvērts SIA „JOKER LTD” sporta totalizators
un derību likmju pieņemšanas punkts telpās Semināra ielā 8, Valkā, ko apliecina SIA „BG Real Estate”
2015.gada 16.februāra vēstule „Par piekrišanu sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas punkta
izveidei”.
Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 42.panta 5.daļu lēmumu par atļauju atvērt kazino, spēļu zāli, bingo
zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās
pašvaldība pieņem vai atsaka atļaujas izsniegšanu 45 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Tā kā SIA „JOKER LTD” ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus pašvaldības atļaujas saņemšanai
un ņemot vērā to, ka adresē Semināra ielā 8, Valkā, Valkas novadā, jau ir izsniegta Valkas pilsētas domes
atļauja atvērt azartspēļu zāli un šī vieta neatrodas vietās, kurās atbilstoši Azartspēļu un izložu likuma 41.panta
2.daļai nav atļauts organizēt azartspēles, un Valkas novada dome nesaskata, ka sporta totalizatora un derību
likmju pieņemšanas vietas atvēršana būtiski aizskars iedzīvotāju intereses, ņemot vērā Finanšu komitejas
2015.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 14.§), un vadoties no Azartspēļu un izložu likuma 42.panta
2., 3. un 5.daļas, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 11.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa,
A.Sula, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – 3 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns), ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut SIA „JOKER LTD”, reģ.Nr.40003266078, juridiskā adrese: Katrīnas iela 12, Rīga, LV-1045, atvērt
sporta totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietu Semināra ielā 8, Valkā, Valkas novadā.
2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
13.§
Par nekustamā īpašuma Semināra ielā 23, Valkā, Valkas novadā nodošanu patapinājumā
Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejai
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada dome 2015.gada 16.aprīlī saņēma iesniegumu no biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts",
reģistrācijas Nr. 40008002279, juridiskā adrese: Šarlotes iela 1D, Rīga, LV-1001, Valkas komitejas (adrese:
Semināra iela 23, Valka, Valkas novads, LV-4701), ar lūgumu nodot patapinājumā nekustamo īpašumu
Semināra ielā 23, Valkā. Iesniegumā norādīts, ka LSK Valkas komiteja nekustamo īpašumu izmanto jau no
2000.gada (Patapinājuma līgums no 2000.gada 10.oktobra un līguma grozījumi no 2009.gada 29. jūnija). Šajā
laikā LSK Valkas komiteja ir ieguldījusi mājas remontā EUR 34877,00. (apkures sistēmas ierīkošana,
elektroinstalācijas maiņa, durvju, logu maiņa, otrā stāva margas uzstādīšana, uzbrauktuves izveidošana,
nojumes uzstādīšana, telpu remonti un citi ). LSK Valkas komiteja strādā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti Valkas
novada iedzīvotājiem. Izveidots sociālais centrs brīvā laika pavadīšanai, tiek organizēti pasākumi veselības
nostiprināšanai, tiek organizēti izglītības pasākumi bērniem, jauniešiem un senioriem. Mēnesī apmeklētāju
skaits ir 750.
Sakarā ar to, ka mājai nepieciešami kapitāli ieguldījumi jumta maiņai, skursteņu maiņai un citiem
remontiem, iesniegumā tiek lūgts pagarināt patapinājuma līguma termiņu uz maksimāli likumā atļauto termiņu.
Jumta maiņai ir saziedoti EUR 5400,- un tiek turpināts strādāt pie ziedojuma vākšanas.
LSK Valkas komiteja lūdz Patapinājuma līgumā paredzēt arī turpmāk LSK Valkas komitejai tiesības
ieguldīt minētajā īpašumā līdzekļus nekustamā īpašuma uzturēšanai un līguma izbeigšanas gadījumā, ja
līguma laušanas iniciators ir Valkas novada dome, atmaksāt atlikušo neamortizēto pamatlīdzekļus.
Ar 2005.gada 26.maija LR Finanšu ministrijas lēmumu Nr.150 "Par sabiedriskā labuma organizācijas
statusa piešķiršanu biedrībai "Latvijas Sarkanais Krusts”, saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma

5.panta pirmo daļu biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”, reģ.Nr. 40008002279, ir piešķirts sabiedriskā labuma
organizācijas statuss, sabiedriskā labuma darbības veidi: - labdarība, palīdzības sniegšana katastrofu
gadījumos un ārkārtas situācijās, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrajā daļā ir
uzskaitīti izņēmumi, uz kuriem neattiecas aizliegums nodot pašvaldības mantu bezatlīdzības lietošanā, tostarp
41.punktā – ja pašvaldība savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. Tā paša likuma
5.panta piektajā un sestajā daļā ir noteikts, ka pašvaldība par nodošanu bezatlīdzības lietošanā pieņem
lēmumu un ka lietošanas laiks nedrīkst pārsniegt 10 gadus.
Pēc grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaites datiem nekustamā īpašuma Semināra ielā 23, Valkā atlikusī
vērtība ir EUR 0,00.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 15.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkta un Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās, piektās un sestās daļas,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts", reģistrācijas Nr. 40008002279, juridiskā adrese: Šarlotes
iela 1D, Rīga, LV-1001, Valkas komitejai (adrese: Semināra iela 23, Valka, Valkas novads, LV-4701),
nekustamo īpašumu Semināra ielā 23, Valkā, Valkas novadā, kas sastāv no zemes (kadastra Nr.
94010010621) 0,0908 ha platībā un uz tās esošajām ēkām un būvēm – administratīvo ēku (kadastra
apzīmējums 94010010621001), saimniecības ēku (kadastra apzīmējums 94010010621002), šķūni
(kadastra apzīmējums 94010010621001) uz 10 gadiem Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas
izvietošanai.
2. Atļaut Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Valkas komitejai ieguldīt nekustamajā īpašumā nepieciešamos
un derīgos izdevumus. Patapinājuma līgumā paredzēt, ka līguma izbeigšanas gadījumā, ja līguma laušanas
iniciators ir Valkas novada dome, Valkas novada domei ir jāatmaksā atlikušie neamortizētie pamatlīdzekļi,
kas ieguldīti lēmuma 1.punktā minētajā nekustamajā īpašumā.
3. Uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot patapinājuma līgumu.
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).

14.§
Par Pludmales volejbola laukuma nodošanu patapinājumā
_____________________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada dome 2015.gada 17.aprīlī saņēma iesniegumu no biedrības „Volejbola klubs „Valka””,
reģ.Nr. 40008160530, adrese: Rīgas iela 24, Valka, Valkas novads, LV-4701, ar lūgumu nodot patapinājumā
Pludmales volejbola laukumus Beverīnas ielā 2, Valkā, Valkas novadā uz 10 gadiem. Pludmales volejbola
laukumi ir izbūvēti pēc biedrības „Volejbola klubs „Valka”” iniciatīvas. Biedrības biedri ir daudz palīdzējuši
laukumu izbūvē. Biedrība Volejbola laukumus izmantos treniņu vajadzībām, kā arī rīkos pludmales volejbola
sacensības un nometnes. Ir iecerēts, ka katru nedēļu sezonas garumā vienu dienu notiks pludmales volejbola
spēles, kurās varēs ņemt dalību ikviens interesents un sezonas noslēgumā tiks apbalvotas labākās komandas.
Kopējas spēles katru nedēļu notiks arī ar igauņu kolēģiem. Biedrībai ir piesaistīti ziedotāji, tādēļ ir iespēja
ieguldīt vēl papildus līdzekļus Pludmales volejbola laukumu infrastruktūras attīstībā.
Pēc Pludmales volejbolu laukumu nodošanas patapinājumā biedrība ļaus Pludmales volejbola laukumus
izmantot Valkas novada domei sacensību organizēšanai.
Ar 2012.gada 16.augusta Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu Nr.16.08.2012 "Par sabiedriskā labuma
organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai "Volejbola klubs „Valka””, saskaņā ar Sabiedriskā labuma
organizāciju likuma 7.panta ceturto un piekto daļu un likuma „Par Valsts ieņēmumu dienestu” 10.panta 2.²daļu
ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss biedrībai "Volejbola klubs „Valka”", reģ. nr. 40008160530,
sabiedriskā labuma darbības veids: - sporta atbalstīšana.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrajā daļā ir
uzskaitīti izņēmumi, uz kuriem neattiecas aizliegums nodot pašvaldības mantu bezatlīdzības lietošanā, tostarp

41.punktā – ja pašvaldība savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai. Tā paša likuma
5.panta piektajā un sestajā daļā ir noteikts, ka pašvaldība par nodošanu bezatlīdzības lietošanā pieņem
lēmumu un ka lietošanas laiks nedrīkst pārsniegt 10 gadus.
Pēc grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaites datiem Pludmales volejbola laukuma atlikusī vērtība ir EUR
1737.61.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 17.aprīļa
sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 12.§), Finanšu komitejas 2015.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4,
16.§), un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punkta un Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās, piektās un sestās daļas, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot biedrībai „Volejbola klubs „Valka””, reģ.Nr. 40008160530, adrese: Rīgas iela 24, Valka, Valkas
novads, LV-4701, patapinājumā zemi ar uz tās esošo būvi – Pludmales volejbola laukumu, kadastra
apzīmējums: 9401 006 0459 001, Beverīnas ielā 2, Valkā, Valkas novadā 1880 m2 platībā uz 10 gadiem
pludmales volejbola treniņu un pludmales volejbola sacensību organizēšanai.
2. Uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot patapinājuma līgumu.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvā
rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
15.§
Par automašīnas VW PASSAT VARIANT (valsts reģistrācijas Nr. HA 9664)
pārdošanu par brīvu cenu
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)
2015.gada 26.februārī Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par izsoles rīkošanu automašīnai VW
PASSAT VARIANT” (protokols Nr.3, 12.§), kurā nolēma pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli kustamo
mantu
vieglo
automašīnu
VW
PASSAT
VARIANT
(valsts
reģ.Nr.
HA9664,
šasijas
Nr.WVWZZZ3BZ1E181597, atlikusī bilances vērtība – EUR 1200), nosakot sākuma cenu EUR 950,- (deviņi
simti piecdesmit euro) bez PVN. Izsole bija paredzēta 2015.gada 10.aprīlī. Atbilstoši izsoles noteikumu
6.1.3.punktam izsole ir atzīstama par nenotikušu, jo noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies
izsolei (2015.gada 10.aprīļa izsoles protokols Nr.2).
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta 4.daļa nosaka, ja kustamās mantas pirmā
izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu, var ierosināt citu šajā likumā paredzēto
atsavināšanas veidu (pārdodot par brīvu cenu, apmainot pret citu mantu, ieguldot sabiedrības pamatkapitālā,
nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu, nododot bez atlīdzības).
Pamatojoties uz LR Uzņēmumu Reģistra mantisko ieguldījumu vērtēšanas tehniskā eksperta Jura Runguļa
2014.gada 13.novembra vērtējumu, automašīnas ātrās realizācijas tirgus vērtība ir EUR 1200,- (viens tūkstotis
divi simti euro) ar PVN.
Tā kā izsludinātā izsole ir bijusi nesekmīga un līdzīgas automašīnas tirgū ir ļoti daudz, ierosinājums ir
minēto automašīnu pārdot par brīvu cenu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2015.gada 17.aprīļa sēdes
lēmumu (protokols Nr.4, 5.§), Finanšu komitejas 2015.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 17.§), un
vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas 2.punkta, 7.panta un 32.panta
4.daļas un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta,, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR –
14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pārdot par brīvu cenu kustamo mantu - vieglo automašīnu VW PASSAT VARIANT (valsts reģ.Nr. HA9664,
šasijas Nr.WVWZZZ3BZ1E181597), nosakot cenu EUR 500,- (pieci simti euro) bez PVN.
2. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram organizēt automašīnas pārdošanu un publicēt sludinājumu
laikrakstā „Ziemeļlatvija” un mājas lapā www.valka.lv un www.ss.lv.
3. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

16.§
Par automašīnas MITSUBISI PAJERO SPORT pārdošanu par brīvu cenu
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)
2015.gada 26.februārī Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par izsoles rīkošanu automašīnai
MITSUBISHI PAJERO SPORT” (protokols Nr.3, 13.§), ar kuru nolēma pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli
kustamo mantu - vieglo automašīnu MITSUBISI PAJERO SPORT (valsts Reģ. Nr.JN7239, šasijas
Nr.JMBONK942J000530, atlikusī bilances vērtība – EUR 1255,35), nosakot sākuma cenu (bez PVN) EUR
2720,-. Izsole bija paredzēta 2015.gada 10.aprīlī. Atbilstoši izsoles noteikumu 6.1.3.punktam izsole ir atzīstama
par nenotikušu, jo noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies izsolei (2015.gada 10.aprīļa izsoles
protokols Nr.1).
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta 4.daļa nosaka, ja kustamās mantas pirmā
izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu, var ierosināt citu šajā likumā paredzēto
atsavināšanas veidu (pārdodot par brīvu cenu, apmainot pret citu mantu, ieguldot sabiedrības pamatkapitālā,
nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu, nododot bez atlīdzības). Kopš 2009.gada šī jau bija 4.nesekmīgā
izsole.
Pamatojoties uz LR Uzņēmumu Reģistra mantisko ieguldījumu vērtēšanas tehniskā eksperta Jura Runguļa
vērtējuma, patreizējā automašīnas vērtība ir EUR 3440,- ar PVN.
Tā kā izsludinātā izsole ir bijusi nesekmīga, ierosinājums ir minēto automašīnu pārdot par brīvu cenu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2015.gada 17.aprīļa sēdes
lēmumu (protokols Nr.4, 5.§), Finanšu komitejas 2015.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 12.§), un
vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas 2.punkta, 7.panta un 32.panta
4.daļas un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta,, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR –
14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pārdot par brīvu cenu kustamo mantu - vieglo automašīnu MITSUBISI PAJERO SPORT (valsts Reģ.
Nr.JN7239, šasijas Nr.JMBONK942J000530), nosakot cenu EUR 2200,- (divi tūkstoši divi simti euro) bez
PVN.
2. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram organizēt automašīnas pārdošanu un publicēt sludinājumu
laikrakstā „Ziemeļlatvija” un mājas lapā www.valka.lv un www.ss.lv.
3. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
17.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu
*** nomātām telpām Rūjienas ielā 3E, Valkā
_______________________________________________
(I.Meļķis)
Izskatot ***, dzīvo *** ielā ***, Valkā, 2015.gada 24.martā iesniegto iesniegumu par neapdzīvojamo telpu
nomas līguma termiņa pagarināšanu Rūjienas ielā 3E, Valkā, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas
2015.gada 17.aprīļa lēmumu (protokols Nr.4, 1.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis,
I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar *** noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rūjienas ielā 3E (telpu kopējā platība 24,9 m2 (telpas
Nr.***, ***, 1.stāvs)) nomas līguma termiņu līdz 2016.gada 31.martam (ieskaitot).
2. Nomas līgumu ar *** par neapdzīvojamām telpām Rūjienas ielā 3E, Valkā slēgt pēc nomas parāda
nomaksas.
3. [..]

18.§
Par nolikuma Nr. 6 “Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšana Valkas novadā” apstiprināšanu
________________________________________________________________________
(A.Ikšelis)
Dome izskata Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas Izglītības un kultūras
daļas vadītāja A.Ikšeļa sagatavoto nolikumu “Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšana Valkas novadā”
projektu. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēts jauniešu brīvprātīgais darbs Valkas novadā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 17.aprīļa
sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 1.§), un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 41.panta
1.daļas 2.punkta, Jaunatnes likuma 9.un 10.punktu un Biedrību un nodibinājumu likuma 8.pantu, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes Nolikumu Nr.6 “Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšana Valkas
novadā”.
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas Jaunatnes lietu
speciālists.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

2015.gada 30.aprīlī

NOLIKUMS
Valkā

Nr.6
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2015.gada 30.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 18.§)

Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšana Valkas novadā
Izstrādāti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Jaunatnes likuma 9. un 10. pantu,
Biedrību un nodibinājumu likuma 8.pantu

I Vispārīgie noteikumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā organizējams Valkas novadā deklarēto jauniešu vecumā no 13 līdz 25
gadiem (turpmāk – Brīvprātīgais, Brīvprātīgie) brīvprātīgais darbs Valkas novadā, kā arī iespēja
brīvprātīgajā darbā iesaistīties citiem interesentiem, lai mazinātu jauniešu sociālo izolāciju, iegūtu jaunas
prasmes un zināšanas, sociālos kontaktus, izpaustu savus talantus, īstenotu savas idejas, pavadītu
lietderīgi brīvo laiku, iegūtu pirmo darba pieredzi.
2. Jauniešu brīvprātīgais darbs tiek organizēts Valkas novada pašvaldības iestādēs, nevalstiskajās
organizācijās (NVO), biedrībās un nodibinājumos (turpmāk visi kopā - Iestāde).
3. Jauniešu brīvprātīgais darbs:
3.1. tiek veikts bez atlīdzības, nestājoties darba tiesiskajās attiecībās;
3.2. vērsts uz sabiedriskā labuma darbību;
3.3. veicina Brīvprātīgo zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju attīstību, brīvā laika lietderīgu
izmantošanu;
3.4. nav izmantojams Iestādes vai trešās personas peļņas gūšanas nolūkā;
3.5. organizējams atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.
II Jauniešu brīvprātīgā darba mērķis un uzdevumi

4. Iesaistīt jauniešus Valkas novada sabiedriskās dzīves norisēs, uzlabot savu un apkārtējās vides dzīves
kvalitāti, risināt humānas, sociālas un vides problēmas.
5. Jauniešu brīvprātīgā darba uzdevumi ir sniegt iespēju katram Brīvprātīgajam neatkarīgi no dzimuma,
izcelsmes, reliģiskās piederības, politiskajiem uzskatiem un citiem sociāliem, fiziskiem vai ģeogrāfiskiem
nosacījumiem:
5.1. iegūt jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas;
5.2. iegūt sociālu un profesionālu pieredzi.
III Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas kārtība
6. Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu koordinē un kontrolē Valkas novada domes Izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes nodaļas Jaunatnes lietu speciālists (turpmāk – Organizators).
7. Iestāde iesniedz brīvprātīgā darba aprakstu Organizatoram (1.pielikums).
8. Brīvprātīgais iesniedz Organizatoram Brīvprātīgā interešu izteikšanas anketu (2.pielikums), iepazīstina ar
savām vēlmēm, interesēm un prasmēm, iesniedz savu CV un motivācijas vēstuli.
9. Brīvprātīgo koordinators (Valkas novada domes Jaunatnes lietu speciālists), balstoties uz brīvprātīgā
vēlmēm, interesēm un prasmēm un, sadarbojoties ar pašvaldības iestādēm, piemeklē brīvprātīgajam
piemērotu brīvprātīgo darbu.
10. Organizators veido datu bāzi no Iestāžu iesniegtajiem darba aprakstiem un Brīvprātīgo interešu
izteikšanas anketām.
11. Brīvprātīgā darba vietu piedāvājumi ar aprakstiem un Brīvprātīgo pieteikumi tiek publicēti Valkas novada
mājas lapā www.valka.lv.
12. Pēc Iestādes apkopotās informācijas par brīvprātīgo darba vietu pieteikšanos konkrēta darba izpildei
Organizators veic Brīvprātīgo atlasi.
13. Iestāde un Brīvprātīgais noslēdz līgumu (turpmāk – Līgums, 3.pielikums).
14. Organizators, Iestāde un Brīvprātīgais pēc darba beigšanas apkopo un izvērtē paveikto, un
nepieciešamības gadījumā savstarpēji sniedz rekomendācijas Iestādei vai Brīvprātīgajam turpmākās
sadarbības pilnveidošanai.
15. Nodarbinot nepilngadīgus Brīvprātīgos (personas vecumā no 13 līdz 18 gadiem neatkarīgi no tā, vai
persona turpina vai neturpina iegūt izglītību), nepieciešama vecāku rakstiska atļauja (4.pielikums).
16. Brīvprātīgos drīkst nodarbināt tikai no mācībām brīvajā laikā.
17. Brīvprātīgajā darbā aizliegts nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku drošībai, veselībai,
tikumībai un attīstībai.
IV Iestādes tiesības un pienākumi
18. Iestādei ir pienākumi:
18.1. izveidot brīvprātīgā darba aprakstu (1.pielikums);
18.2. brīvprātīgā darba veikšanai noteikt Koordinatoru turpmākai sadarbībai ar Organizatoru un
Brīvprātīgo;
18.3. slēgt Līgumu ar Brīvprātīgo par konkrēta darba izpildi;
18.4. izsniegt Brīvprātīgajam Apliecinājumu (5.pielikums) par veikto brīvprātīgo darbu;
18.5. nodrošināt Brīvprātīgajam drošus darba apstākļus un informēt par tiesisko atbildību;
18.6. nodrošināt Brīvprātīgo ar darbam nepieciešamo informāciju, gādāt par materiāliem, biroja tehniku
u.c. apstākļiem, kas nepieciešami sekmīgai Brīvprātīgā darbībai.
19. Iestādei ir tiesības:
19.1. sagaidīt no Brīvprātīgā godprātīgu rīcību un precizitāti, kā arī pieprasīt Brīvprātīgajam pārtraukt
darbību, ja notiek vispārējās disciplīnas pārkāpumi, aprīkojuma un materiālu nepienācīga
izmantošana un uzticēto pienākumu sistemātiska neveikšana, alkohola vai narkotiku lietošana,
Iestādes īpašuma zādzība. Pēdējos divos gadījumos Brīvprātīgo var saukt pie atbildības
normatīvo aktu noteiktajā kārtībā;
19.2. kompensēt Brīvprātīgajam izdevumus, kas radušies, veicot darbu, ja tas ir bijis paredzēts Līgumā;
19.3. izsniegt apliecinājumu par paveikto darbu (5. pielikums);
19.4. lūgt Brīvprātīgajam aizpildīt Atgriezeniskās saites anketu (6.pielikums) pēc darba izpildes.
V Brīvprātīgā darba norise
20. Katrai brīvprātīgā darba vietai tiek sagatavots darba apraksts. Tajā apraksta darbus, kurus jāveic
brīvprātīgajam, darba novērtēšanas kritērijus, darba laiku un termiņus, brīvprātīgā tiesības un pienākumus,
pašvaldības tiesības un atbildību, kā arī iekļauj citu informāciju, kas ir būtiska darba veikšanai.

21. Ikvienam jaunajam brīvprātīgajam ir noteikts 30 dienu brīvprātīgā darba pārbaudes laiks. Šā perioda
beigās ar Brīvprātīgo notiek pārrunas, kurās Brīvprātīgais vai Koordinators var ieteikt Brīvprātīgā
nozīmēšanu citam darbam, vai izlemt par Brīvprātīgā nepiemērotību brīvprātīgajam darbam.
22. Pašvaldība nodrošina savu speciālistu konsultācijas brīvprātīgajiem, lai viņi varētu sekmīgāk veikt savus
darbus.
23. Brīvprātīgo darbs regulāri, reizi 6 mēnešos, tiek novērtēts. Tas tiek darīts, lai veiktu brīvprātīgā darba
analīzi, piedāvātu izmaiņas, uzklausītu priekšlikumus par darbības uzlabošanu, izteiktu pateicību un
nodrošinātu brīvprātīgā turpmāko interesi pildīt šo darbu. Novērtējums notiek intervijas veidā, tas tiek
dokumentēts. Darbības novērtējums tiek veikts arī brīvprātīgajam beidzot darbu pašvaldībā.
24. Balstoties uz novērtējuma rezultātiem, var veikt izmaiņas veicamo uzdevumu aprakstā. Piemēram, darba
apraksta precizēšana, papildus apmācība vai brīvprātīgā nozīmēšana citam darbam.
25. Ja brīvprātīgajam rodas bažas, sūdzības un aizvainojumi par darba apraksta īstenošanu, attiecībās ar
pārējiem pašvaldības iestādes darbiniekiem, klientiem vai konflikti ar vecākiem par darbību pašvaldībā
(tiem, kas jaunāki par 18 gadiem), pēc iespējas savlaicīgi jāvēršas pie Koordinatora, lai rastu pēc iespējas
labāku risinājumu.
VI Iemesli atstādināšanai no darba
26. Valkas novada pašvaldība var atstādināt no brīvprātīgā darba brīvprātīgo šādos gadījumos: vispārējās
disciplīnas pārkāpumi, aprīkojuma un materiālu nepienācīga izmantošana un uzticēto pienākumu
sistemātiska neveikšana, alkohola vai narkotiku lietošana, pašvaldības īpašuma zādzība. Pēdējos divos
gadījumos paredzēta atbildība normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
VII Brīvprātīgo darbības izmaksas
27. Brīvprātīgais darbs netiek apmaksāts, tādēļ nerodas papildus izmaksas. Izdevumi, kas rodas veicot
brīvprātīgo darbu, tiek apmaksāti no pašvaldības budžeta.
VIII Brīvprātīgā tiesības un pienākumi
28. Brīvprātīgajam ir pienākumi:
28.1. cienīt Iestādes mērķus, veikt darbu kvalitatīvi;
28.2. apmeklēt nepieciešamās apmācības un sanāksmes;
28.3. būt godīgam, uzticamam, informēt par kavējumiem vai nespēju ierasties darbā;
28.4. beigt brīvprātīgā darbu pēc Iestādes lūguma vai, ja tas vairs nerada gandarījumu.
29. Brīvprātīgajam ir tiesības:
29.1. pieteikties konkrētu darbu izpildei un slēgt Līgumu ar Iestādi par brīvprātīgā darba veikšanu;
29.2. saņemt atbilstošu apmācību;
29.3. saņemt atbalstu un palīdzību;
29.4. zināt, pie kā vērsties problēmu gadījumos;
29.5. būt informētam par disciplīnas pārkāpumu un sūdzību procedūru;
29.6. strādāt drošā vidē;
29.7. atteikties no piedāvātā darba, pamatojot savu atteikumu. Lēmums par darba pārtraukšanu
jāsaskaņo ar koordinatoru Iestādē pēc iespējas savlaicīgi.
29.8. saņemt Apliecinājumu par brīvprātīgā darba veikšanu.
IX Brīvprātīgo apbalvošana un gandarīšana
30. Valkas novada pašvaldība reizi gadā izvērtē brīvprātīgā darba veikumu un nozīmi Iestādēs, izvērtē un
godina Brīvprātīgos, Iestādes un Koordinatorus pašvaldības rīkotos pasākumos.
31. Iespējamās nominācijas tiek izstrādātas un publiskotas 1(vienu) mēnesi pirms paredzamās apbalvošanas.
Par nominācijas vai atzinības raksta piešķiršanu lemj īpaši izveidota žūrijas komisija.
32. Pašvaldība ir tiesīga pasniegt arī naudas balvas par īpašu ieguldījumu brīvprātīgā darba veikšanā,
atbalstīšanā vai veicināšanā.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

1.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 30.aprīļa nolikumam Nr.6
“Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšana
Valkas novadā”
Brīvprātīgā darba piedāvājums ar aprakstu
(iesniedz Iestāde)
Lūdzam aizpildīt aprakstu, ja esat apsvēris iespēju kļūt par brīvprātīgā darbavietas piedāvātāju - jo
pilnīgāk aizpildīsiet anketu, jo veiksmīgāk būs iespējams atrast īsto brīvprātīgo jaunieti tieši Jums.
Organizācija (nosaukums, logo – veicina atpazīstamību)
Virsraksts

uzrunā konkrēto Brīvprātīgo

Darba apraksts

darba apraksts pēc būtības + ieguvumi Brīvprātīgajam (motivācija)

Prasības
konkrētajam
darbam

ja Brīvprātīgajam tiek izvirzītas konkrētas prasības attiecībā uz iepriekš
iegūtajām zināšanām, prasmēm un iemaņām, izglītību vai darba
pieredzi

Brīvprātīgā darba
ilgums

pieteikšanās termiņš
darba izpildes laiks (īstermiņa darbiem konkrēti no…līdz;
ilgtermiņa darbiem – gads)

Kontaktinformācija

Konkrētā darba koordinators Iestādē
2.pielikums
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“Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšana
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Brīvprātīgā intereses izteikšanas anketa
(aizpilda Brīvprātīgais)
Lūdzam aizpildīt anketu, ja esat apsvēris iespēju kļūt par brīvprātīgo.
Varat neaizpildīt visus laukus, bet ievērojiet - jo pilnīgāk aizpildīsiet anketu, jo veiksmīgāk būs iespējams atrast
īsto brīvprātīgā darba iespēju tieši Jums.
1.Kontaktinformācija
vārds, uzvārds
dzimums
dzimšanas gads/mēnesis/diena
adrese
tālrunis
e-pasts

Siev.

Vīr.

2. Vai Jums ir īpašas vajadzības, kas jāņem vērā (veselības problēmas, kustību traucējumi, alerģijas un tml..)?

3. Kādēļ Jūs gribētu veikt brīvprātīgo darbu?
gribu palīdzēt citiem cilvēkiem

gribu iegūt jaunus paziņas un draugus
gribu iegūt karjerai noderīgus sociālos kontaktus
gribu iegūt darba pieredzi
gribu iemācīties ko jaunu
gribu īstenot savas idejas
gribu uzlabot sabiedrības dzīves kvalitāti
gribu lietderīgi pavadīt brīvo laiku
gribu dalīties ar savu dzīves pieredzi, uzskatiem
gribu nodarboties ar savu hobiju
Cits variants:
4. Kādā sfērā/ jomā Jūs gribētu veikt brīvprātīgo darbu?
Sociālā (darbs ar sociāli atstumtajām grupām, dažādām sociālām problēmām)
Māksla / kultūra / pasākumu organizēšana
Mediji un komunikācija
Minoritātes
Mūzika
Teātris
Dzīvnieki
Vide
Veselības aprūpe
Politika
Valsts pārvalde
Reliģija
Sports
Izglītība
Nav noteikta
Cits variants:
5. Ar kādām cilvēku grupām Jūs gribētu strādāt?
bērniem
jauniešiem
veciem cilvēkiem
invalīdiem
6. Kādam darbam Jūs dodat priekšroku?
darbam komandā
darbam kopā ar draugiem vai ģimenes locekļiem
individuālam darbam
virtuālam darbam (darbs pa telefonu, pie datora)
izpildīt konkrētus, noteiktus uzdevumus
pašam izdomāt un plānot savus darbus saskaņā ar noteiktiem mērķiem
Cits variants:
7. Kāds varētu būt Jūsu profesionālais un personiskais ieguldījums darbā?

8. Cik daudz laika Jūs varētu veltīt brīvprātīgā darba veikšanai?
1-2 stundām nedēļā
3- 5 stundām nedēļā
6 – 10 stundām nedēļā
vairāk
9. Kurā dienas laikā Jums būtu izdevīgāk veikt brīvprātīgo darbu?

no rīta
pa dienu
vakarā
brīvdienās
10. Jūsu pašreizējais statuss?
esmu skolnieks, iegūstu pamatizglītību
strādāju pilnu darba slodzi
nodarbinātu nepilnu darba laiku
pašnodarbināts
bezdarbnieks
students
Cits variants:
11. Jūsu izglītība.

12. Jūsu intereses brīvajā laikā.

13. Vai Jums ir iepriekšēja pieredze brīvprātīgajā darbā?
Jā, sabiedriskā kārtā (palīdzība kaimiņiem, skolā)
Jā, īslaicīgs darbs
Jā, ilglaicīgs darbs
Nē
14. Valodu zināšanas (rakstīšana, lasīšana, runāšana).
Ieraksti valodu un novērtē zināšanu līmeni pēc skalas no 1 līdz 6 (6=dzimtā valoda 5= tekoši, augsts zināšanu
līmenis 4= ļoti labi, viegli lietot 3= labi, ir kļūdas 2= nelielas zināšanas, problēmas sazināties 1= minimālas
pamatzināšanas)
Lasīšana
Rakstīšana
Runāšana
Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda
Cita valoda
(kāda?):
Cita valoda
(kāda?):
15. Papildus prasmes, zināšanas vai resursi, ko varat izmantot, veicot brīvprātīgo darbu (piemēram, pieejama
automašīna un ir tiesības; pieejams internets, vai cita informācija)?

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar „Noteikumiem par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu
Valkas novadā” un apliecinu anketā minēto ziņu pareizību.
Datums _________________________
Paraksts ________________________
Paraksta
atšifrējums_______________________

3.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 30.aprīļa nolikumam Nr.6
“Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšana
Valkas novadā”
LĪGUMS PAR BRĪVPRĀTĪGĀ DARBU Nr.________
Valkā

20__.gada __. ________

Biedrība (valsts / pašvaldību institūcija) „______________”, reģ.nr. ________________, adrese
_________________, LV-__________, kuru pārstāv ________________________ (amats, vārds, uzvārds),
kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem/ nolikumu, turpmāk saukts - Brīvprātīgā darba organizētājs no vienas
puses un
Vārds, Uzvārds: ____________________________
Adrese:____________________________________________________________
Personas kods: ______________________
Turpmāk saukts - Brīvprātīgais no otras puses, noslēdz sekojošu līgumu par brīvprātīgā darbu (turpmāk saukts
Līgums):
1.
Vispārīgais noteikums
Ar šo Līgumu Brīvprātīgais uzņemas bez atlīdzības veikt Brīvprātīgā darba organizētāja dotos uzdevumus, kuri
atbilst Brīvprātīgā darba organizētāja nolikumā, statūtos vai satversmē noteiktajam mērķim un ir vērsti uz
sabiedriskā labuma darbību.
2.
Līguma priekšmets
2.1. Brīvprātīgā darba organizētājs uzdod, un Brīvprātīgais apņemas veikt šādus uzdevumus:
1.___________________________________________________________
2.___________________________________________________________
turpmāk saukts - brīvprātīgais darbs.
2.2. Brīvprātīgā darba veikšanas laiks _________________________________.
2.3. Brīvprātīgā darba veikšanas vieta _________________________________.
3.
Līguma darbības laiks
3.1. Līgums tiek noslēgts ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā uz laiku līdz ______________ dd.mm.gggg.
3.2. Brīvprātīgā darba organizētājs var uzteikt Līgumu rakstveidā, par to brīdinot Brīvprātīgo 14 dienas
iepriekš.
3.3. Brīvprātīgais var uzteikt Līgumu, par to brīdinot Brīvprātīgā darba organizētāju 14 dienas iepriekš.
3.4. Brīvprātīgajam vai Brīvprātīgā darba organizētājam ir tiesības rakstveidā uzteikt Līgumu neievērojot
3.2., 3.3. punktos minēto termiņu, ja tam ir svarīgi iemesli.
4.
Brīvprātīgā tiesības un pienākumi
4.1. Brīvprātīgā tiesības:
4.1.1. saņemt no Brīvprātīgā darba organizētāja pilnīgu informāciju, kas nepieciešama brīvprātīgā darba
izpildei,
4.1.2. saņemt no Brīvprātīgā darba organizētāja kompensāciju par izdevumiem, kas radušies, pildot
brīvprātīgo darbu, ja tas iepriekš rakstveidā saskaņots ar Brīvprātīgā darba organizētāju.
4.1.3. saņemt no Brīvprātīgā darba organizētāja rakstveida apliecinājumu par veikto brīvprātīgo darbu,
4.1.4. brīvprātīgo darbu veikt drošos un veselībai nekaitīgos apstākļos,
4.1.5. saņemt atlīdzību no Brīvprātīgā darba organizētāja par zaudējumiem, kuri radušies Brīvprātīgā
darba organizētāja vainas dēļ.
4.2. Brīvprātīgā pienākumi:
4.2.1. ievērot Brīvprātīgā darba organizētāja dotos rīkojumus un izpildīt uzdevumus, piedalīties
apmācībās,

4.2.2.

ievērot brīvprātīgā darba veikšanas vietas iekšējās kārtības noteikumus, darba aizsardzības un
drošības tehnikas un higiēnas prasības,
4.2.3. apzinīgi un ar rūpību izpildīt brīvprātīgo darbu,
4.2.4. brīvprātīgo darbu veikt noteiktajā termiņā un noteiktajā kārtībā,
4.2.5. veicot brīvprātīgo darbu, rīkoties tikai atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem,
4.2.6. ar rūpību izturēties pret Brīvprātīgā darba organizētāja iekārtām un tehnikām, citiem materiāliem,
kas nodoti lietošanā veicot brīvprātīgo darbu,
4.2.7. līguma darbības laikā un pēc tā izbeigšanas saglabāt pilnīgu konfidencialitāti, kas saistīta ar
informāciju par organizācijas iekšējo darbību,
4.2.8. būt lojālam pret Brīvprātīgā darba organizētāju jebkurā laikā un vietā. Neveikt darbības, kas var
kaitēt Brīvprātīgā darba organizētāja prestižam,
4.2.9. atlīdzināt Brīvprātīgā darba organizētājam radušos zaudējumus, ja Brīvprātīgais bez attaisnojoša
iemesla neveic brīvprātīgo darbu vai arī veic to nepienācīgi, vai citādas prettiesiskas vainojamas
rīcības dēļ ir nodarījis tiešus, materiālus zaudējumus Brīvprātīgā darba organizētājam,
4.2.10. vismaz vienu reizi nedēļā tikties ar Brīvprātīgā darba organizētāja pārstāvjiem, lai izvērtētu
Brīvprātīgā paveikto un kopīgi lemtu par turpmāk veicamajām aktivitātēm un to kārtību.
5.
Brīvprātīgā darba organizētāja tiesības un pienākumi
5.1. Brīvprātīgā darba organizētāja tiesības:
5.1.1. organizējot brīvprātīgā darba veikšanu, dot Brīvprātīgajam rīkojumus, norādījumus, uzdevumus un
pilnvarot personu, kas uzrauga Brīvprātīgā darba veikšanu un seko līdzi uzdevumu izpildei,
5.1.2. pārbaudīt, vai Brīvprātīgā teorētiskās zināšanas un prasmes atbilst brīvprātīgā darba veikšanai
nepieciešamajām,
5.1.3. saņemt atlīdzību no Brīvprātīgā par zaudējumiem, kuri radušies Brīvprātīgā vainas dēļ,
5.1.4. pieprasīt no Brīvprātīgā sniegt atskaites par brīvprātīgā darba veikšanu.
5.2. Brīvprātīgā darba organizētāja pienākumi:
5.2.1. iepazīstināt Brīvprātīgo ar brīvprātīgā darba izpildes noteikumiem,
5.2.2. sniegt Brīvprātīgajam pilnīgu informāciju, kas nepieciešama brīvprātīgā darba izpildei,
5.2.3. iepazīstināt Brīvprātīgo ar Brīvprātīgā darba organizētāja iekšējiem normatīvajiem aktiem, darba
aizsardzības, drošības un darba higiēnas prasībām,
5.2.4. izmaksāt Brīvprātīgajam kompensāciju par izdevumiem, kas radušies, pildot brīvprātīgo darbu, ja
tas iepriekš rakstveidā saskaņots,
5.2.5. sniegt Brīvprātīgajam rakstveida apliecinājumu par veikto brīvprātīgo darbu,
5.2.6. nodrošināt Brīvprātīgajam drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus.
6.
Citi noteikumi
6.1. Visi brīvprātīgā darba ietvaros radītie darbi, kuri saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem
var tikt uzskatīti par autortiesību objektu, no to radīšanas brīža ir Brīvprātīgā darba organizētāja īpašums.
6.2. Ja Brīvprātīgais nav pilngadīgs, tad šis līgums stājas spēkā tikai pēc Brīvprātīgā vecāku atļaujas par
brīvprātīgā darba veikšanu saņemšanas.
6.3. Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citus šā Līguma noteikumus.
6.4. Paziņojumi nosūtāmi uz šajā Līgumā pušu norādītajām adresēm, ja vien attiecīgā puse nav paziņojusi
otrai pusei par adreses maiņu.
6.5. Katra puse paraksta šo Līgumu, tādejādi apliecinot, ka piekrīt visiem šā Līguma noteikumiem.
6.6. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā stāsies spēkā tikai tad, kad tie tiks noformēti rakstiski un
būs parakstīti, gan no Brīvprātīgā, gan Brīvprātīgā darba organizētāja puses.
6.7. Strīdi, kas radušies izpildot šo Līgumu, risināmi Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.
6.8. Līgums sastādīts divos eksemplāros, viens eksemplārs glabājas pie Brīvprātīgā, otrs pie Brīvprātīgā
darba organizētāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Brīvprātīgā darba organizētāja pārstāvis:
_________________________
/Vārds Uzvārds/

Brīvprātīgais:
_______________________
/Vārds Uzvārds/
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VECĀKU ATĻAUJA par brīvprātīgā darba veikšanu
Jūsu bērns ir izteicis vēlmi veikt brīvprātīgo darbu Biedrībā (valsts / pašvaldību institūcija)
„______________”, reģ.nr. ________________, adrese _________________, LV-__________, kuru pārstāv
________________________ (amats, vārds, uzvārds), kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem/ nolikumu,
turpmāk saukts – Iestāde.
Brīvprātīgā darba specifika un termiņi ir aprakstīti Līgumā par brīvprātīgo darbu nr…………..
Ņemot vērā to, ka Jūsu bērns ir nepilngadīgs, lūdzam apstiprināt ar parakstu, ka piekrītat viņa
Līdzdalībai brīvprātīgā darba veikšanā, atbilstoši augstākminētajam Līgumam un Valkas novada domes
Noteikumiem par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu:
Brīvprātīgā vārds, uzvārds____________________________________
Mācību vieta, klase, kurā mācās:_______________________________
Mājas adrese, vecāku kontakttālruņi:___________________________
Vai jūsu bērnam ir veselības problēmas vai speciālās vajadzības, par kurām vajadzētu zināt brīvprātīgā
darba organizatoriem (piem., ir bijušas traumas vai nopietnas sekas pēc pārciestām slimībām,
hroniskas
slimības
u.c.)_____________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________
Jūsu vārds, uzvārds:_________________________________________
Datums: 201___.g.____. ________________
Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies) ar darba aprakstu, uzņemos atbildību par sniegtās
informācijas patiesumu, atļauju brīvprātīgajā darbā piedalīties savam bērnam, kā arī uzņemos atbildību par
sava bērna veselību un rīcību.
Viena no vecākiem paraksts:_____________________________
Šī lapa pirms pasākuma obligāti jāiesniedz organizatoriem. Ja tā netiks iesniegta, jaunietis nevarēs piedalīties
brīvprātīgajā darbā!

5.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 30.aprīļa nolikumam Nr.6
“Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšana
Valkas novadā”

APLIECINĀJUMS
par veikto brīvprātīgo darbu
1.

PERSONA, KURAI APLIECINĀJUMS IZSNIEGTS

Vārds

Uzvārds

Adrese un kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts)

Dzimšanas datums (dd.mm.gggg.)

Personas, kurai izsniegts apliecinājums, paraksts
2.

ŠO APLIECINĀJUMU IZSNIEGUSI

Izsniegušās iestādes / organizācijas nosaukums

Izsniegušās iestādes / organizācijas reģistrācijas numurs

Izsniegušās iestādes / organizācijas adrese

Izsniegušās iestādes / organizācijas mājaslapa

Atbildīgās personas uzvārds un vārds

Ieņemamais amats

Atbildīgās personas tālrunis

E-pasts

Apliecinājums izsniegts, pamatojoties uz (ja
attiecināms)

Brīvprātīgā darba īstenošanas vieta (iestāde / organizācija)

Apliecinājuma izsniegšanas datums
(dd.mm.gggg.)

Apliecinājuma numurs
3.

VEIKTĀ BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA APRAKSTS

Veiktie pienākumi / aktivitātes un projekts, kura ietvaros veikts brīvprātīgais darbs
Brīvprātīgā darba īstenošanas periods
No
līdz
(dd.mm.gggg.)
(dd.mm.gggg.)
4.

Nostrādāto stundu skaits

BRĪVPRĀTĪGĀ DABRA IETEKMES NOVĒRTĒJUMS

Prasmes un iemaņas, kuras brīvprātīgais attīstīja, veicot brīvprātīgo darbu
Atbildīgās personas
paraksts

6.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 30.aprīļa nolikumam Nr.6
“Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšana
Valkas novadā ”
Brīvprātīgā atgriezeniskās saites anketa
Lai palīdzētu mums attīstīt brīvprātīgo darba programmu, lūdzam atbildēt uz anketas jautājumiem.
1. Cik ilgi Jūs veicāt brīvprātīgo darbu mūsu organizācijā?
2. Kāda, Jūsuprāt, ir Iestādes darbinieku attieksme pret Brīvprātīgo?
□ Attieksme ir laba
□ Kopumā attieksme ir laba ar dažiem izņēmumiem
□ Attieksme nav laba
□ Kopumā attieksme nav laba ar dažiem izņēmumiem
3. Vai, Jūsuprāt, Brīvprātīgais saņem pietiekamu instruktāžu un informāciju par organizāciju?
□ Jā
□ Nē
□ Grūti pateikt
4. Vai, Jūsuprāt, Brīvprātīgais saņem pietiekamu apmācību un sagatavošanu uzdevumu veikšanai?
□ Jā
□ Nē
□ Grūti pateikt
5. Vai Jūsu veiktais brīvprātīgais darbs bija interesants, rosinošs un sagādāja gandarījumu?
□ Jā
□ Nē
□ Grūti pateikt
6. Vai Jūs vēlētos veikt brīvprātīgo darbu mūsu Iestādē arī turpmāk?
□ Jā Šādus uzdevumus/ pienākumus:

□ Nē
□ Grūti pateikt
7. Kā Jūs novērtētu savu ieguldījumu un brīvprātīgā darbu mūsu Iestādē?
□ Strādāju ar pilnu atdevi
□ Kopumā darbu veicu labi ar dažiem izņēmumiem
□ Nestrādāju ar pilnu atdevi
□ Kopumā darbu neveicu labi ar dažiem izņēmumiem
8. Vai, Jūsuprāt, Brīvprātīgajiem tiek nodrošināta pietiekama atgriezeniskā saite?
□ Jā
□ Nē
□ Grūti pateikt
9. Vai Jums, šķiet, ka ir kāds jauns darbības lauks vai loma, ko Iestāde varētu piedāvāt Brīvprātīgajiem?

10. Kādus brīvprātīgo piesaistes veidus Jūs mums ieteiktu?

11. Kas bija Jūsu pozitīvākā pieredze brīvprātīgā darba veikšanas laikā mūsu Iestādē?

12. Kas bija visnepatīkamākais Jūsu brīvprātīgā darba pieredzē mūsu Iestādē?

13. Ja Jūs varētu veikt trīs izmaiņas mūsu brīvprātīgo darba programmā, kādas tās būtu?
1.
2.
3.
14. Kopumā, kā Jūs novērtētu mūsu brīvprātīgo darba programmu?
(1=ļoti slikti, 10=ļoti labi)?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15. Citi jautājumi/komentāri

Paldies!
19.§
Par Valkas pilsētas Goda pilsoņa nosaukuma atjaunošanu
un grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 30.septembra nolikumā Nr.16
„Par Valkas novada domes apbalvojumiem”
_______________________________________________________________________
(A.Ikšelis)
2015.gada 31.martā ir saņemts Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas Kultūras un izglītības daļas
vadītāja Aivara Ikšeļa iesniegums ar priekšlikumu atjaunot goda nosaukumu „Valkas pilsētas Goda pilsonis”,
kuru domes deputāti piešķirtu vienu reizi gadā valsts svētkos. Šāds goda nosaukums tika piešķirts Valkas
pilsētas domes laikā.
Tā kā dome jau ir nodibinājusi divus apbalvojumu veidus: Atzinības raksts un Pateicība, tad attiecīgi
jāizdara grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 30.septembra nolikumā „Par Valkas novada domes
apbalvojumiem” (protokols Nr.10, 1.§).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 17.aprīļa
sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 2.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 5.punkta, , atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis,
I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atjaunot goda nosaukumu „Valkas pilsētas Goda pilsonis”.
2. Apstiprināt grozījumus Valkas novada domes 2010.gada 30.septembra nolikumā Nr.16 „Par Valkas novada
domes apbalvojumiem” (pielikumā).
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Kancelejas vadītāja.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 30.aprīļa sēdes lēmumam
(protokols Nr.6, 19.§)
Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 30.septembra nolikumā Nr.16
“Par Valkas novada domes apbalvojumiem”
1.
Izdarīt Valkas novada domes 2010.gada 30.septembra nolikumā Nr.16 “Par Valkas novada domes
apbalvojumiem” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt nolikuma 1.2.punktu šādā redakcijā:
“1.2. Novada dome nodibina šādus apbalvojumus:
1.2.1.
Pateicība;
1.2.2.
Atzinības raksts;
1.2.3.
„Valkas pilsētas Goda pilsoņa” nosaukums.”
1.2. Papildināt nolikumu ar 5.nodaļu šādā redakcijā:
„5. „Valkas pilsētas Goda pilsoņa” nosaukums
5.1. „Valkas pilsētas Goda pilsoņa” nosaukuma piešķiršana ir veids, kādā dome izsaka atzinību Valkas pilsētas
pašreizējiem un bijušajiem iedzīvotājiem, kā arī citām personām, kas devušas ievērojamu ieguldījumu Valkas
attīstībā vai nesušas Valkas vārdu pasaulē.
5.2. „Valkas pilsētas Goda pilsoņa” nosaukuma saņēmējam tiek pasniegta apliecība un Goda zīme.
5.3. Valkas novada dome reģistrē iesniegtos ierosinājumus un nodod izskatīšanai novada domes Finanšu
komitejai slēgtā sēdē.
5.4. Valkas novada domes Finanšu komiteja izskata visus iesniegtos ierosinājumus un pieņem motivētu
lēmumu par noteiktu personu izvirzīšanu vai neizvirzīšanu „Valkas pilsētas Goda pilsoņa” nosaukuma
piešķiršanai, un iesniedz Valkas novada domei galīgā lēmuma pieņemšanai. Komiteja var uzaicināt
speciālistus vai apbalvošanas ierosinātājus un citas personas informācijas iegūšanai. Lēmums par
apbalvošanu vai neapbalvošanu tiek pieņemts slēgtā novada domes sēdē aizklāti balsojot ar balsu vairākumu.
5.5. „Valkas pilsētas Goda pilsoņa” apliecību paraksta Valkas novada domes priekšsēdētājs.
5.6. „Valkas pilsētas Goda pilsoņa” apliecību pasniedz domes priekšsēdētājs vai novada domes pilnvarota
persona.
5.7. „Valkas pilsētas Goda pilsoņa” apliecības numurē. Apbalvotās personas tiek reģistrētas īpašā „Valkas
pilsētas Goda pilsoņa” apliecību reģistra grāmatā, kas glabājas novada domē.
5.8. Lēmums par „Valkas pilsētas Goda pilsoņa” nosaukuma piešķiršanu tiek publicēts Valkas novada domes
mājaslapā, laikrakstos „Valkas Novada Vēstis” un „Ziemeļlatvija”.
2.

Grozījumi stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

20.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 27.februāra nolikumā Nr.4
„Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas nolikums”
_______________________________________________
(R.Rastaks, V.A.Krauklis, V.Šaicāns)
Dome izskata Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas ierosinājumu izdarīt grozījumus 2014.gada
27.februāra nolikumā Nr.4 „Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas nolikums” (protokols Nr.3, 19.§).
Noteikt nolikuma 11.punktā nodaļas nosaukuma saīsinājumu IKSJ nodaļa, kuru lietot domes dokumentos.
Izslēgt no nolikuma amata vienību shēmu (1.pielikums), jo amata vienības tiek noteiktas Valkas novada
domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstā.
Veikt iestāžu nosaukumu precizējumus nolikuma funkcionālajā shēmā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 17.aprīļa
sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 41.panta
1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,

V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis,
I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2014.gada 27.februāra nolikumā Nr.4 „Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes nodaļas nolikums” (protokols Nr.3, 19.§) šādu grozījumu:
1.1. papildināt nolikumu ar 11.punktu šādā redakcijā:
“11.Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa drīkst lietot saīsinātu nosaukumu IKSJ nodaļa.”
1.2. izslēgt no nolikuma 1.pielikumu.
1.3. precizēt nolikuma 2.pielikumu (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

21.§
Par grozījumiem 2014.gada 23.septembra lēmuma ”Par stipendiju skaitu un lielumu Valkas novada
vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem
2014./2015. mācību gadā” pielikumā (prot.Nr.13,14.§)
_____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2010.gada 28.janvārī apstiprinātās kārtības (protokols Nr.1,
37.§) “Stipendiju piešķiršanas kārtība Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības
iestāžu audzēkņiem” 4.punktu, 2014.gada 23.septembrī (protokols Nr.13, 14.§) tika apstiprināts stipendiju
skaits un lielums 2014./2015. mācību gadā. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa ir sagatavojusi
priekšlikumus precizējumiem par gada sasniegumu stipendijas piešķiršanas nosacījumiem.
Pielikuma 3.1. punktā svītrot stipendiju par dalību valsts olimpiādēs, jo uz valsts olimpiādi tiek izvirzīti
izglītojamie pamatojoties, uz rezultātiem reģionālajās olimpiādēs. Pielikuma 3.2. punktā noteikt, ka stipendija
tiek piešķirta par vienu labāko sasniegumu par visām olimpiādēm. Pielikuma 3.3. punktā noteikt, ka stipendija
tiek piešķirta par tādiem valsts līmeņa konkursiem vai sacensībām, kurās ir iepriekšēja dalībnieku atlase, vai
nepieciešamas izpildīt noteiktas kvalifikācijas prasības. Pielikuma 3.4. punktā noteikt, ka stipendija tiek
piešķirta par atbilstoša līmeņa konkursu vai sacensību vienu labāko sasniegumu. Pielikuma 3.5. punktā noteikt,
ka starptautiska līmeņa konkursā vai sacensības ir jābūt pārstāvētām vismaz trīs valstīm.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 17.aprīļa
sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 4.§), un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 4.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.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2014.gada 23.septembra lēmuma ”Par stipendiju skaitu un lielumu Valkas novada vispārējās
izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem 2014./2015. mācību gadā” pielikumu
jaunā redakcijā (pielikumā).
2. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības iestāžu vadītāji.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā lēmuma pieņemšanas brīdi.

Pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 30.aprīļa sēdes lēmumam
(protokols Nr.6,21.§)

Pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 23.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.13,14.§)
I Mēneša stipendiju skaits 2014./2015. mācību gadā

Izglītības iestāde
Ērģemes pamatskola
Kārķu pamatskola
Ozolu pamatskola
Vijciema pamatskola
Valkas pamatskola
Valkas ģimnāzija (9.kl.)
Valkas ģimnāzija (10.-12.kl.)
Valkas ģimnāzija (vakarskola,neklātiene)
Kopā

1.
2.
3.

Skolēnu skaits
9.klasē
7
2
8
7
34
25

83

Skolēnu skaits
10.-12.klasē

93
35
128

Stipendiju skaits
mēnesī
1
1
1
1
4
3
8
2
21

II Stipendiju apjoms 2014./2015. mācību gadā
15 (piecpadsmit euro).

Mēneša stipendija
Teicamnieka stipendija:
2.1. 4. – 8. klašu skolēniem
30 (trīsdesmit euro)
2.2. 9. – 12. klašu skolēniem
35 (trīsdesmit pieci euro)
Gada sasniegumu stipendija:
3.1.
Vispārizglītojošo mācību priekšmetu valsts olimpiādēs (ar atlasi pēc iepriekšējo posmu rezultātiem):
1. vieta
140 (viens simts četrdesmit euro);
2. vieta
115 (viens simts piecpadsmit euro);
3. vieta
85 (astoņdesmit pieci euro);
atzinība
40 (četrdesmit euro);
3.2.
Vispārizglītojošo mācību priekšmetu reģionālajās olimpiādēs un atklātajās valsts olimpiādēs
(par vienu augstāko rezultātu):
1. vieta
40 (četrdesmit euro);
2. vieta
30 (trīsdesmit euro);
3. vieta
20 (divdesmit euro);
atzinība
15 (piecpadsmit euro);
3.3.
Profesionālās ievirzes programmu valsts konkursos, sacensībās (ar atlasi pēc iepriekšējo posmu rezultātiem):
1. vieta
70 (septiņdesmit euro);
2. vieta
55 (piecdesmit pieci euro);
3. vieta
40 (četrdesmit euro);
atzinība
30 (trīsdesmit euro);
3.4.
Profesionālās ievirzes programmu reģionālajos konkursos, sacensībās (par vienu augstāko rezultātu):
1. vieta
35 (trīsdesmit pieci euro);
2. vieta
30 (trīsdesmit euro);
3. vieta
25 (divdesmit pieci euro);
3.5.

atzinība
15 (piecpadsmit euro);
Par izglītojamo individuālajiem sasniegumiem citos reģionālajos, valsts un starptautiskajos konkursos,
sacensībās (pārstāvētas vismaz trīs valstis), Izglītības. kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa lemj atsevišķi pēc
izglītības iestāžu vadītāju iesniegumu saņemšanas un iepazīšanās ar minēto pasākumu nolikumiem un
rezultātiem.

Mēneša stipendijas
Teicamnieka stipendijas
Gada sasniegumu stipendijas
Gada sasniegumi sportā
Kopā:

III Stipendiju izmaksām nepieciešamais finansējums
15 x 21 x 9= 2835.00
975.00
1120.00
600.00
EUR 5530.00

Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

22.§
Par atteikumu piešķirt finansiālu atbalstu bērnu drošības projektam “Lai dzīvo bērni”
_________________________________________________________
(R.Rastaks)
Saņemts aicinājums no SIA “Ziņas TV” pašvaldībai rast iespēju finansiāli atbalstīt bērnu drošības filmas
projektu “Lai dzīvo bērni “. Atbalstam tiek lūgts finansējums EUR 200.00 – 500.00 +PVN.

Projekts tiek veidots jau kopš 2002.gada. Projekta mērķis - rosināt sabiedrību domāt par drošības
jautājumiem, samazināt bērnu traumatismu un mirstību Latvijā. Izglītot vecākus un bērnus par iespēju sevi
pasargāt no negadījuma, aicināt uz savstarpēju diskusiju.
2015.gada drošības filmu iecerēts veltīt galvenokārt vidējo klašu skolēniem - padsmitnieku paaudzei, jo tieši
tā visvairāk pakļauta vienai no būtiskākajām mūsdienu problēmām – spaisu lietošanas draudiem.
Kā katru gadu, filmu plānots iekļaut Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā Drošības nedēļā. Filmas
pirmizrāde plānota kinoteātrī "Kino Citadele" un LTV šā gada septembrī, ierakstus un kopijas izplatot caur
Izglītības un zinātnes ministriju, pašvaldībām, Ziņas TV iniciatīvas uz Latvijas skolām.
Sakarā ar to, ka 2015.gada pašvaldības budžetā nav brīvu līdzekļu šādiem mērķiem, Izglītības, kultūras un
sporta komiteja iesaka domei līdzekļus nepiešķirt.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 17.aprīļa
sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 8.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nepiešķirt finansiālu atbalstu SIA “Ziņas TV” bērnu drošības filmas projekta “Lai dzīvo bērni” īstenošanai,
pašvaldības budžeta līdzekļu trūkuma dēļ.
23.§
Par atteikumu piešķirt finansiālu atbalstu projektam “Baznīcas Latvijā”
_________________________________________________________
(R.Rastaks)
Saņemts aicinājums no Edija Liepiņa pašvaldībai rast iespēju finansiāli atbalstīt projektu “Baznīcas Latvijā“.
Projekta ietvaros plānots izdot foto grāmatu “Baznīcas”. Projektu realizē fiziskas personas: fotogrāfs Normunds
Kolbergs un Edijs Liepiņš.
Pašvaldība, kura atbalstījusi projektu, iegūs noteiktu foto grāmatu skaitu, kā arī grāmatas sadaļā –
atbalstītāji, tiks ievietots pašvaldības logo.
Pirmajā foto grāmatā plānots ievietot arī Valkas-Lugažu Evaņģēliski luteriskās baznīcas foto.
Sakarā ar to, ka 2015.gada pašvaldības budžetā nav brīvu līdzekļu šādiem mērķiem, Izglītības, kultūras un
sporta komiteja iesaka domei līdzekļus nepiešķirt.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada 17.aprīļa
sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 9.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nepiešķirt finansiālu atbalstu projekta “Baznīcas Latvijā“ ietvaros izveidotās foto grāmatas “Baznīcas”
izdošanai, pašvaldības budžeta līdzekļu trūkuma dēļ.
24.§
Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā „Stibri” atsavināšanu
_______________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo “***”, *** pagasts, Valkas novads, 2015.gada 2.aprīlī iesniegto
iesniegumu par nekustamā īpašuma „Stibri”, Ērģemes pagastā atsavināšanu, tika konstatēts:
1)
Zemes gabals „Stibri”, kadastra apzīmējums 9452 009 010, platība 6.2ha atrodas Valkas novada
Ērģemes pagasta administratīvajā teritorijā.
2)
[..]
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2015.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 1.§) un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 3.punktu, 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 1. un 2.punktu; Ministru

kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”;
likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.pantu, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaņā ar
likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku
un kārtību” 14.pantu ir patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas
Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; Ministru kabineta noteikumu
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu;
atklāti balsojot deputātiem PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.

Noslēgt Vienošanos ar *** par grozījumiem 2014.gada 10.novembra Zemes nomas līguma VND/2014/624
1.1. punktā, grozot nomas zemes platību uz 6.2ha.
Uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Stibri”, kadastra apzīmējums 9452 009 0010, platība 6.2ha,
kas atrodas Valkas novada Ērģemes pagastā, atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā īpašuma
atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
Reģistrēt šī lēmuma 2.punktā minēto zemes gabalu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma
novērtēšanu.
25.§
Par nekustamā īpašuma Vijciema pagastā „Bērzi” atsavināšanu
___________________________________________________________
(L.Engere)

Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo “***”, *** pagasts, Valkas novads, 2015.gada 15.aprīlī iesniegto
iesniegumu par nekustamā īpašuma „Bērzi”, Vijciema pagastā atsavināšanu, ko veikt pa iesniegumā
norādītajiem posmiem, tika konstatēts:
1) Zemes gabali „Bērzi”, ar kadastra apzīmējumiem 9492 002 0065, 9492 003 0011, 9492 005 0146 un 9492
005 0182, atrodas Valkas novada Vijciema pagasta administratīvajā teritorijā.
2) [..]
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2015.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 2.§) un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 3.punktu, 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 1. un 2.punktu; Ministru
kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”;
likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.pantu, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaņā ar
likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku
un kārtību” 14.pantu ir patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas
Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; Ministru kabineta noteikumu
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 12.punktu likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu;
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

2.
3.

Uzsākt pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu Vijciema pagastā „Bērzi”, ar kadastra apzīmējumiem 9492 002
0065, platība 22.6ha, 9492 003 0011, platība 22.8ha, 9492 005 0146, platība 3.6ha un 9492 005 0182,
platība 4.0ha, atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par
brīvu cenu.
Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minētos zemes gabalus zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
Pēc zemes gabalu reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma
novērtēšanu pa sekojošiem posmiem:
3.1. par zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 9492 005 0182 un 9492 005 0146;
3.2. par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9492 003 0011;

3.3. par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9492 002 0065.
26.§
Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz neapbūvētu zemes gabalu nomu Kārķu pagastā
__________________________________________________________________________
(L.Engere)
Dome šā gada martā ir saņēmusi iesniegumus no vairākām personām ar lūgumiem noslēgt zemes nomas
līgumus par sekojošiem, neapbūvētiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem: 9466 005 0196 un 9466
005 0167.
Augstāk minētie zemes gabali atrodas Kārķu pagasta teritorijā.
Informācija par zemes gabaliem, uz kuriem iesniegti iesniegumi ar lūgumu noslēgt zemes gabala nomas
līgumu, ir apkopota sekojošā tabulā:
Zemes gabala
kadastra
apzīmējums

Nosaukums

Kopējā
Platība
(ha)

Tai skaitā
lauksaimniecībā
izmantojamās
zemes platība

Zemes gabala
kadastrālā
vērtība uz
01.01.2015.

Zemes gabala
statuss

EUR

9466 005 0196

Spundenieki

1.5

1.4

643

9466 005 0167

Lazdiņas

2.3

2.1

848

Zemes
reformas
pabeigšanai
Zemes
reformas
pabeigšanai

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta 2.daļu pašvaldībai ir tiesības iznomāt zemes reformas
pabeigšanai paredzētus zemes gabalus, nomas līgumā paredzot vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji
izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts
īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Uz šo brīdi pašvaldībai ir būtiski nodrošināt zemes ilgtspējīgu izmantošanu. Zemes kvalitātes jeb tās
ražotspējas rādītāji ir vieni no pamatrādītājiem zemes racionālai izmantošanai un pamats lēmumu pieņemšanai
par zemes izmantošanas attīstību. Lai nodrošinātu turpmāku zemesgabalu apsaimniekošanu un novērstu to
vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem, zemes gabalu nodošana nomā ir atbalstāma.
Tā kā uz zemes gabalu nomu ir pieteikušies vairāki pretendenti ir jāorganizē nomas tiesību izsole un
jāizstrādā izsoles noteikumi, kuru mērķis ir nodrošināt zemes nomas tiesību izsoles dalībniekiem atklātu un
vienādu iespēju zemes nomas tiesību iegūšanu uz Valkas novada domei piekrītošā neapbūvētā zemes gabala
nomu, kā arī nodrošināt pretendentu izvēles procesa caurspīdīgumu un nodrošinot “iespējami augstāku cenu”
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma izpratnē.
Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
10.punktam nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē.
Saskaņā ar 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
nomu” 19.punktu, ja tiek rīkota neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no
nomas maksas apmēra, kas noteikts šo noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā (tas ir 1.5% no zemes
gabala kadastrālās vērtības).
Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu.
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2015.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.2, 3.§) un pamatojoties uz Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 61.panta, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas
3.punkta, 21.panta 1.daļas 17.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 10.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas nomu” 19.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis,

U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis,
V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Iznomāt sekojošus neapbūvētus zemes gabalus lauksaimniecības vajadzībām, Kārķu pagastā, rīkojot
rakstisku izsoli un apstiprināt šo zemes gabalu nomas tiesību izsoles sākumcenu:
Zemes gabala
kadastra
apzīmējums

Nosaukums

Platība
(ha)

Tai skaitā
lauksaimniecībā
izmantojamās
zemes platība

Zemes
gabala
izsoles
sākumcena
(gadā)
EUR

9466 005 0196

Spundenieki

1.5

1.4

9.65

9466 005 0167

Lazdiņas

2.3

2.1

12.72

2. Izsoles organizēšanu uzdot rīkot Komisijai tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar
lauksaimniecības zemi.
2. Noteikt izsoles laiku un vietu – 2015.gada 20.maijs plkst. 11.00, Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva
apspriežu telpā.
3. Publicēt sludinājumu par izsoli Valkas novada domes mājas lapā: www.valka.lv un izvietot uz ziņojumu
dēļiem pagastu pārvaldes ēkās.
4. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas pilsētas domes izpilddirektoram.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2015.gada 30.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 26.§)
IZSOLES NOTEIKUMI
Par nomas tiesību izsoli uz zemes gabaliem
Valkas novada Kārķu pagastā
1. Vispārējie noteikumi
1.1. IZSOLES NOLIKUMS IR SAGATAVOTS SASKAŅĀ AR:
- 19.07.1995. PUBLISKAS PERSONAS FINANŠU LĪDZEKĻU UN MANTAS IZŠĶĒRDĒŠANAS NOVĒRŠANAS LIKUMU,
- 30.10.2007. MK NOTEIKUMIEM NR.735 „NOTEIKUMI PAR PUBLISKAS PERSONAS ZEMES NOMU”.
1.2. Zemes iznomāšanas mērķis: nekustamā īpašuma lietošanas mērķa „zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība”, NĪLM kods 0101, ietvaros.
1.3. Izsoles objekts sastāv no diviem atsevišķiem zemes gabaliem - tiesības slēgt zemes nomas līgumu:
Zemes gabala
kadastra
apzīmējums

Nosaukums

Kopējā
Platība
(ha)

Tai skaitā
lauksaimniecībā
izmantojamās
zemes platība

9466 005 0196

Spundenieki

1.5

1.4

9466 005 0167

Lazdiņas

2.3

2.1

Izsole notiek par katru zemes gabalu atsevišķi. Katrs pretendents var pieteikties uz vienu vai vairākiem zemes gabaliem.
1.4. Iznomātājs:
Valkas novada dome
reģ.Nr. 90009114839,
A/S SEB BANKA

KODS: UNLALV2X
KONTA NR. LV62UNLA0050014277068
1.5. Noteikumu mērķis ir nodrošināt zemes nomas tiesību izsoles dalībniekiem atklātu un vienādu iespēju zemes nomas
tiesību iegūšanu uz zemes gabalu, kā arī nodrošināt pretendentu izvēles procesa caurspīdīgumu, nodrošinot
“iespējami augstāku cenu” Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma izpratnē.
1.6. Izsoli organizē un veic Valkas novada domes Komisija tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar
lauksaimniecības zemi.
1.7. Izsoles veids – pirmā rakstiskā izsole.
2. Izsoles sākumcena, reģistrācijas maksa un nomas līguma termiņš
2.5. Izsoles sākumcena ir noteikta maksa gadā bez PVN:
Zemes gabala
kadastra
apzīmējums

Nosaukums

Platība
(ha)

Tai skaitā
lauksaimniecībā
izmantojamās
zemes platība

Zemes
gabala
izsoles
sākumcena
(gadā)
EUR

9466 005 0196

Spundenieki

1.5

1.4

9.65

9466 005 0167

Lazdiņas

2.3

2.1

12.72

2.6. Izsoles dalībnieks pirms Izsoles iemaksā reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro un 00 centi) apmērā par katru no
zemes gabaliem uz kuru tiks iesniegts pieteikums, Nolikuma 1.4. punktā norādītajā Valkas novada domes norēķinu kontā.
Dokumenta, kas apliecina reģistrācijas maksas iemaksu Valkas novada norēķinu kontā, oriģinālu izsoles dalībnieks
iesniedz kopā ar pieteikumu dalībai izsolē.
2.7. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta
2.8. Zemes nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi, ņemot vērā, ka attiecībā uz rezerves zemes fonda un zemes reformas
pabeigšanai paredzētajiem zemes gabaliem, zemes nomas līgumā tiek iekļautas vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji
izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda,
ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
3. Pretendenti un izsoles izsludināšana
3.1. Paziņojums par izsoli tiek publicēts www.valka.lv un izvietot uz ziņojumu dēļiem pagastu pārvaldes ēkās.
3.2. Ar izsoles nolikumu, tai skaitā nomas līguma projektu, interesenti var iepazīties Valkas novada mājas lapā
www.valka.lv.
3.3. Pretendenti var būt personas, kuras saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt nomā zemesgabalu
un kuras nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegušas pieteikumu dalībai izsolē. Persona uzskatāma par Pretendentu
ar brīdi, kad ir saņemts Pretendenta pieteikums un tas ir reģistrēts Nolikumā noteiktajā kārtībā.
3.4. Iznomātājam ir tiesības publiskot informāciju par izsoles izsludināšanu masu saziņas līdzekļos.
3.5. Par izsoles objekta apskates laiku jāvienojas ar kontaktpersonu – Kārķu pagasta pārvaldes vadītāju Pēteri Pētersonu,
tel.647 28020.
4.Pieteikumu dokumenti un to noformēšana
4.1. Dalībai izsolē Pretendents iesniedz šādus dokumentus:
4.1.1. fiziska persona:
- pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu par katru zemes gabalu atsevišķi);
- notariāli apliecinātu pilnvarojumu pārstāvēt fizisko personu Īpašuma nomas tiesību izsolē, ja personu pārstāv
pilnvarnieks. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota piedalīties Īpašuma nomas tiesību izsolē;
- pases kopiju.
4.1.2. juridiska persona:
- pieteikumu dalībai izsolē (sagatavo saskaņā ar paraugu par katru zemes gabalu atsevišķi);
- pilnvarojumu pārstāvēt juridisko personu, ja juridisko personu pārstāv persona, kuras pārstāvības tiesības neizriet no
Uzņēmumu reģistra izziņas. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota piedalīties Īpašuma nomas tiesību
izsolē.
4.2. Pieteikuma sastāvā iekļautajiem dokumentiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta
28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
4.3. Pieteikuma dokumenti jāsagatavo valsts valodā. Ārvalstīs izdotiem vai dokumentiem svešvalodā jāpievieno apliecināts
dokumenta tulkojums valsts valodā.
4.4. Pieteikuma dokumenti jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes: saņēmēja – Iznomātāja
nosaukums, iesniedzēja – Pretendenta nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese, norāde: „Pieteikums
nomas tiesību rakstiskai izsolei uz zemes gabaliem Kārķu pagastā, kā arī norāde „Neatvērt līdz 2015.gada 20.maijam
plkst. 900”.
4.6. Pretendents var iesniegt tikai vienu pieteikuma variantu uz katru no piedāvātajiem zemes gabaliem.

5. Pieteikumu iesniegšana izsolei
5.1. Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz pa pastu, personiski vai ar kurjera starpniecību Valkas novada domē, Beverīnas
ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, līdz 2015.gada 20.maijam plkst. 9.00, kur tos reģistrē iesniegšanas secībā,
norādot pieteikuma reģistrācijas numuru, saņemšanas datumu un laiku.
5.2. Visi pēc 5.1.punktā noteiktā termiņa saņemtie pieteikumi netiks pieņemti un neatvērti tiks nodoti atpakaļ iesniedzējam.
5.3. Pieteikumu atvēršanas sanāksme notiks 2015.gada 20.maijā, plkst. 11:00, Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva apspriežu
telpā.
5.4. Pieteikumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.
6. Izsoles norise
6.1. Izsole nenotiek, ja izsolei nav reģistrējies neviens pretendents.
6.2. Ja nolikumā noteiktajā termiņā nav iesniegts neviens pieteikums, Komisija var pagarināt Pieteikuma iesniegšanas
termiņu, pārējos izsoles nosacījumus atstājot negrozītus.
6.3. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, informē par izsoles kārtību.
6.4. Pieteikumus atver to iesniegšanas secībā. Pēc pieteikuma atvēršanas Komisijas vadītājs nosauc Pretendentu,
pieteikuma iesniegšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību Pretendenta piedāvāto nomas maksas apmēru un visi
komisijas locekļi parakstās uz pieteikuma.
6.5. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Izsoles noslēguma protokolu paraksta visi komisijas locekļi. Pēc visu pieteikumu
atvēršanas, dokumentu atbilstības pārbaudes izsoles nolikuma prasībām, ja nav nekādu šaubu, Komisijas vadītājs paziņo,
ka rakstveida izsole ir pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko cenu un Pretendentu, kas to nosolījis.
6.6. Ja pēc visu nomas tiesību ierosinājumu atvēršanas izrādās, ka divi vai vairāki Pretendenti ir piedāvājuši vienādu
augstāko nomas maksu un Pretendenti vai viņu pārstāvji piedalās pieteikumu atvēršanā, Komisija turpina izsoli, pieņemot
rakstiskus piedāvājumus no tiem Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu un Pretendenti vai viņu
pārstāvji piedalās pieteikumu atvēršanā, Komisijas turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no tiem
Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, un organizē pieteikumu tūlītēju atvēršanu. Ja
Pretendenti, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu nepiedalās izsolē, Komisija rakstiski lūdz šiem
Pretendentiem iesniegt savu piedāvājumu rakstveidā, nosakot piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku un
vietu.
6.7. Ja neviens no Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, neiesniedz jaunu piedāvājumu par
augstāku nomas maksu saskaņā ar Nolikuma 6.6.punktu, komisijas pieteikumu iesniegšanas secībā rakstiski piedāvā šiem
Pretendentiem slēgt nomas līgumu atbilstoši to nosolītajai maksai.
6.8. Pretendentu pieteikumu un iesniegto dokumentu atbilstības pārbaudi izsoles nolikuma prasībām Komisija veic slēgtā
sēdē.
6.9. Izsole atzīstama par nenotikušu vai izbeidzama bez rezultāta, ja nav iesniegts neviens pieteikums ar nomas maksu,
kas vienāda vai lielāka par izsoles sākumcenu.
6.10. Izsoles rezultāti stājas spēkā dienā, kad Valkas novada dome apstiprinājusi komisijas pieņemto lēmumu.
6.11. Dalībai izsolē tiek pielaisti tikai tie Pretendenti, kuru pieteikumus un pievienotos dokumentus Komisija atzīst par
atbilstošiem šīs izsoles nolikuma prasībām. Ja visu Pretendentu iesniegtie pieteikumi un pievienotie dokumenti neatbilst šīs
izsoles nolikuma prasībām, izsole ir izbeidzama bez rezultāta. Pretendenti, kuri netika pielaisti dalībai izsolē, tiek informēti
par to rakstveidā.
6.12. Informācija par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas tiesību piešķiršanu 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma
par izsoles rezultātu apstiprināšanu tiek publicēta Valkas novada mājas lapā www.valka.lv un paziņota rakstveidā visiem
pretendentiem.
6.13. Pretendents, kurš piedāvājis visaugstāko nomas maksu, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc rakstiskās izsoles rezultātu
paziņošanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā
Pretendents līgumu neparaksta vai iesniedz atteikumu parakstīt līgumu, uzskatāms, ka Pretendents no nomas līguma
slēgšanas ir atteicies.
6.14. Ja Pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, ir atteicies slēgt nomas līgumu, komisija secīgi piedāvā
nomas līgumu slēgt Pretendentam, kurš piedāvāja nākamo augstāko nomas maksu, un 2 (divu) darbdienu laikā pēc minētā
piedāvājuma nosūtīšanas nodrošina minētās informācijas publicēšanu Valkas novada mājas lapā www.valka.lv.
6.15. Pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz nolikuma 6.14.punktā minēto piedāvājumu
sniedz 1 nedēļas laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto
augstāko nomas maksu, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas viņš paraksta nomas līgumu.
Informācija par nomas līguma noslēgšanu ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tā spēkā stāšanās tiek publicēta
Valkas novada mājas lapā www.valka.lv.
7. Pielikumu saraksts
7.1. Pielikums Nr.1 Pieteikuma paraugs dalībai izsolē
7.2. Pielikums Nr.2 Zemes gabala nomas līguma projekts
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Pielikums Nr.1.
zemes nomas tiesību izsole
VALKAS NOVADA DOMEI
SEMINĀRA IELĀ 9, VALKĀ
_________________________________

vārds, uzvārds / jur.pers. nosaukums

_________________________________

personas kods/ reģistrācijas Nr.

____________________________ _____

dzīvesvietas adrese / juridiskā adrese

_________________________________________________

PIETEIKUMS
zemes nomas tiesību izsolei
Kārķu pagastā, Valkas novadā
Vēlos

pieteikties

uz

nomas

tiesību

izsoli

uz

zemes

gabalu

Valkas

novada

Kārķu

pagastā

________________________, ar kadastra apzīmējumu _________________________________, platība ______ha, bez
apbūves tiesībām.
Piedāvātā nomas maksa _____________________________ gadā, bez PVN.
Zemes

nomāšanas

laikā

plānotā

darbība

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__
Iesniegumam pievienojamie dokumenti:
□
reģistrācijas maksas iemaksas apliecinošs documents;
□
pases vai reģistrācijas apliecības kopija;
□
citi _________________________________________________________.
2015.gada _______. ____________________

______________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

Pielikums Nr.2.
zemes nomas tiesību izsole
Zemesgabala nomas līgums (projekts) Nr._____
Valkā,

2015.gada ____. _____________

Valkas novada dome, reģistrācijas Nr.90009114839, tās priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa personā, kurš rīkojas
saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 62.pantu un Valkas novada domes Nolikumu, turpmāk tekstā
saukts „Iznomātājs”, kurš (-a) rīkojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses,
Vārds Uzvārds, (personas kods ___________________), turpmāk tekstā saukts - Nomnieks, no otras puses, turpmāk
tekstā katra atsevišķi saukta – Puse un abas kopā – Puses, paužot savu brīvu gribu, bez viltus, spaidiem un maldības,
noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
Valkas novada dome, reģistrācijas Nr.90009114839, tās priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa personā, kurš rīkojas
saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 62.pantu un Valkas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk
tekstā saukts „Iznomātājs”,
Vārds Uzvārds, (personas kods ___________________), turpmāk tekstā saukts - Nomnieks,
turpmāk tekstā katrs atsevišķi saukts – Līgumslēdzējs un abi kopā – Līgumslēdzēji,
noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo:
2.

Līguma priekšmets

1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā, bez apbūves tiesībām, zemes gabalu, kas atrodas
Kārķu pagastā “__________________”, kadastra apzīmējums ___________________, platība _______ha, tai skaitā
lauksaimniecības zeme _______ ha, saskaņā ar Līguma pielikumā (1.pielikums) pievienoto Nomas platības izvietojuma
shēmu (izkopējumu no Kadastra kartes), kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa, turpmāk tekstā – zemesgabals.
Zemes gabals saskaņā ar__Valkas novada domes_____________sēdes lēmumu (protokols Nr..§) ir zeme, zemes
reformas pabeigšanai/ rezerves zemes fonda zeme vai pašvaldībai piekritīga zeme
1.2. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir izkopējums no kadastra kartes (shēma) (1.pielikums).
1.3. Iznomāšanas (lietošanas) mērķis:
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Nomnieks var izmantot Zemesgabalu tikai tiem lietošanas mērķiem, kādi ir noteikti un reģistrēti nekustamo īpašumu
valsts kadastrā.
1.4. Iznomātājs apliecina, ka ir Zemesgabala vienīgais likumīgais valdītājs.
1.5. Iznomātā Zemesgabala robežas Nomniekam dabā ierādītas un zināmas.
1.6. Uz iznomātā Zemesgabala ēkas neatrodas.
1.7. Zemesgabalam ir noteikti šādi apgrūtinājumi un servitūti:
Apgrūtinājumi tiek noteikti saskaņā ar „Aizsargjoslu likumu” un spēkā esošu Valkas novada teritorijas plānojumu un,
vadoties no informācijas, kas reģistrēta Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā.
1.8. Ja tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi vai citi normatīvie akti, kuri ietekmē
Līguma izpildi, līgumslēdzējiem jāievēro tajos minēto normu nosacījumi, bet nepieciešamības gadījumā puses
nekavējoties noformē attiecīgus grozījumus Līgumā.
1.9. Līgums ir saistošs līgumslēdzēju struktūrvienībām, darbiniekiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem.
1.10.
Ņemot vērā nomā esošo zemes gabalu statusu, noteikt, ka uz Zemesgabala nomu neattiecas pirmpirkuma
tiesības, gadījumā, ja Zemesgabals tiek atsavināts.
2. Līguma termiņš
2.1. Līgums stājas spēkā pēc abpusējas tā parakstīšanas un ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim, ņemot vērā, ka
attiecībā uz rezerves zemes fonda un zemes reformas pabeigšanai paredzētajiem zemes gabaliem, pašvaldībai ir tiesības
vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā
līdzvērtīgā zeme, par to rakstiski brīdinot nomnieku.
2.2. Līguma termiņš var tikt pagarināts vai saīsināts ar līgumslēdzēju rakstisku vienošanos.
3.

Norēķinu kārtība

3.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu gadā _____, bez PVN, saskaņā ar Zemesgabala izsoles rezultātiem
(protokols Nr.______)
Nomas maksa samaksājama ne vēlāk kā līdz attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša beigām, saskaņā ar Valkas novada
domes piestādīto rēķinu.
3.2. Nekustamā īpašuma nodokli par zemesgabalu maksā Nomnieks, un tas maksājams papildus nomas maksai atbilstoši
normatīvajiem aktiem likumā noteiktā kārtībā.

3.3. Nomas maksa maksājama no Nomas attiecību spēkā stāšanās dienas.
3.4. Ja Nomnieks kavē nomas maksas maksājumus, Nomnieks maksā līgumsodu 0.1% apmērā no kavētās maksājuma
summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
4.

Iznomātāja pienākumi un tiesības

4.1. Iznomātājs apņemas:
4.1.1. nodot Nomniekam iznomāto Zemesgabalu;
4.1.2. nepasliktināt Nomniekam Zemesgabala lietošanas tiesības uz visu Zemesgabalu vai jebkādu tā daļu;
4.1.3. atlīdzināt Nomniekam radušos zaudējumus, ja pārkāpti Līguma 4.1.2.punkta nosacījumi;
4.2. Iznomātājam ir tiesības:
4.2.1. veikt kontroli par to, vai Zemesgabals tiek izmantots atbilstoši Līguma noteikumiem, un šajā nolūkā Nomnieka
klātbūtnē reizi 6 (sešos) mēnešos Zemesgabalu pārbaudīt dabā;
4.2.2. prasīt Nomniekam nekavējoties novērst visus Līguma noteikumu pārkāpumus, kas radušies Nomnieka
darbības vai bezdarbības dēļ, un prasīt atlīdzināt ar pārkāpumiem radītos zaudējumus;
4.2.3.citas tiesības ( zvejas, derīgo izrakteņu ieguves u.c.)
5.

Nomnieka pienākumi un tiesības

5.1. Nomnieks apņemas:
5.1.1. ievērot Zemesgabalam noteiktos aprobežojumus un servitūtus;
5.1.2. nodrošināt zemes lietošanu atbilstīgi Līgumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem;
5.1.3. nepieļaut auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos;
5.1.4. pasargāt zemi no ūdens un vēja erozijas, ar savu darbību neizraisīt zemes applūšanu ar notekūdeņiem, tās
pārpurvošanos vai sablīvēšanos, nepieļaut piesārņošanu ar ražošanas atkritumiem, ķīmiskajām vai radioaktīvajām
vielām un novērst citus zemi postošus procesus;
5.1.5. pasargāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi no aizaugšanas un citiem procesiem, kas pasliktina zemes
kultūrtehnisko stāvokli;
5.1.6. nepieļaut darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju zemes kvalitāti;
5.1.7. ievērot saimnieciskās darbības ierobežojumus noteiktās Zemesgabala teritorijās;
5.1.8. sakopt un uzturēt kārtībā nomas lietošanā nodoto teritoriju (ceļus, meliorācijas sistēmas, ūdenstilpnes);
5.1.9. aizsargāt dabas un kultūrvēsturiskos pieminekļus, ievērot īpaši aizsargājamo dabas objektu un to aizsargjoslu
izmantošanas režīmu;
5.1.10. samaksāt noteiktajos termiņos nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokli par zemi;
5.1.11. ar savu darbību neaizskart citu zemes īpašnieku/tiesisko valdītāju un citu personu likumīgās intereses;
5.1.12. atlīdzināt kaitējumu, kas Nomnieka vainas dēļ nodarīts citiem zemes īpašniekiem/ tiesiskajiem valdītājiem;
5.1.13.ievērot Valkas novada domes saistošos noteikumus Nr.14 „Valkas novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas noteikumi” (apstiprināts ar 26.05.2011. Valkas novada domes lēmumu (sēdes protokola
izraksts Nr.6.§.6.) publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2011.gada 9. jūnijā);
5.1.14. segt visus izdevumus, kas saistīti ar Līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā, ja saskaņā ar Līguma 9.1. punktu
līgumslēdzēji vienojušies par Līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā.
5.1.15. citi pienākumi.
5.2. Nomnieks ir tiesīgs nodot zemes lietošanas tiesības un citas tiesības (derīgo izrakteņu ieguves u.c.) trešajai
personai tikai ar Iznomātāja rakstisku piekrišanu.
5.3. Nomniekam ir medību tiesības, kuras Nomnieks var nodot trešajai personai.
6.

Sevišķie līguma noteikumi

6.1. Par saviem līdzekļiem rekultivēt paša saimnieciskās darbības rezultātā bojātās platības tādā stāvoklī, lai tās būtu
derīgas izmantošanai lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai citām vajadzībām. Rekultivācija izdarāma viena gada laikā pēc
bojātā zemes nogabala izmantošanas pabeigšanas.
6.2. Par Līgumā iznomāto Zemesgabalu Eiropas Savienības un nacionālos lauksaimniecības atbalsta maksājumus saņem
Nomnieks.
6.3. Līgumslēdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un tās rezultātā pusēm radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis
nepārvaramas varas apstākļu (dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas u.c.) dēļ. Par līgumsaistību izpildes
neiespējamību minēto apstākļu dēļ viena puse rakstveidā informē otru 15 (piecpadsmit) dienu laikā, un nepieciešamības
gadījumā risina jautājumu par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.
7.

Līguma grozīšana un strīdu izskatīšanas kārtība

7.1. Līguma neparedzētas attiecības līgumslēdzēji regulē, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
7.2. Līguma nosacījumus var grozīt un Līgumu pārtraukt pirms termiņa pēc abu Līgumslēdzēju savstarpējas vienošanās.
Grozījumi stājas spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un abpusēji parakstīti.

7.3. Līgums ir saistošs Līgumslēdzējiem, kā arī Līgumslēdzēju tiesību pārņēmējiem. Tiesību pārņēmējam 30 (trīsdesmit)
dienu laikā no pārņemšanas dienas Līgums jāpārslēdz.
7.4. Domstarpības Līguma darbības laikā tiek risinātas sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds risināms tiesā
Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
8.

Līguma izbeigšana

8.1. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja:
8.1.1. Nomnieks ir nokavējis nomas maksas maksājumu termiņu vairāk par 6 (sešiem) mēnešiem;
8.1.2. Nomnieks ir pārkāpis Līguma III. un V. nodaļā noteiktos pienākumus, viena mēneša laikā pēc rakstiska
brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pieļautos pārkāpumus;
8.1.3. Stājas spēkā Līguma 2.1. nodaļā minētie gadījumi;
8.1.4. Nomnieks likumā noteiktā kārtībā pasludināts par maksātnespējīgu vai bankrotējušu, vai ir apturēta Nomnieka
saimnieciskā darbība, vai ir uzsākta tās izbeigšana citu iemeslu dēļ.
8.2. Nomnieks ir tiesīgs izbeigt Līgumu:
8.2.1. ja no Nomnieka neatkarīgu iemeslu dēļ viņš vairāk nevar izmantot nomāto Zemesgabalu Līgumā paredzētajiem
mērķiem;
8.2.2. ja Iznomātājs nepamatoti traucē Nomniekam izmantot Zemesgabalu Līgumā paredzētajiem mērķiem.
8.3. Ja kāds no Līgumslēdzējiem nepiekrīt otra prasībai izbeigt Līgumu pirms termiņa, tad strīds par Līguma izbeigšanu
risināms tiesas ceļā.
8.4. Pēc Līguma izbeigšanās Nomnieks var nojaukt visas viņam piederošās pagaidu būves, kā arī demontēt ražošanas
iekārtas, ja tur tādas būtu, par ko Līgumslēdzēji var vienoties citādi. Viss, kas atradīsies uz Zemesgabala pēc nodošanas
vai, ja tāda Nomnieka vainas dēļ nevar notikt, pēc 6 (sešu) mēnešu termiņa notecēšanas tiks uzskatīts par pamestu
mantu, kuru Iznomātājs varēs izmantot pēc saviem ieskatiem vai novākt.
9.

Nobeiguma noteikumi

9.1. Līgums sagatavots un parakstīts 3 (trīs) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisku spēku, divi oriģināleksemplāri –
Iznomātājam, viens – Nomniekam.
10. Līgumslēdzēju rekvizīti
IZNOMĀTĀJS
Vents Armands Krauklis
Valkas novada dome
reģ.Nr.90009114839
Adrese: Semināra iela 9
Valka, Valkas novads, LV-4701
Norēķinu konts LV62UNLA0050014277068
A/S SEB BANKA
Kods: UNLALV2X

NOMNIEKS
Vārds Uzvārds
personas kods:
Adrese:

IZNOMĀTĀJS:

NOMNIEKS:
(paraksts)

(paraksts)

Datums:_____________________________

27.§
Par neapbūvētu zemes gabalu Kārķu pagastā nomas tiesību izsoli
_______________________________________________
(L.Engere)
Pamatojoties uz 2015.gada 26.marta Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.4.,24.§) ar kuru
tika nolemts iznomāt sekojošus neapbūvētus zemes gabalus:

Zemes gabala
kadastra
apzīmējums

Nosaukums

Platība
(ha)

Tai skaitā
lauksaimniecībā
izmantojamās
zemes platība

Zemes
gabala
izsoles
sākumcena
(gadā)
EUR

9466 005 0072

Salas

7.29

6.9

48.00

9466 009 0158

Ezeriņi

6.0

5.5

41.68

9466 001 0081

Garauži

2.3

2.3

13.74

lauksaimniecības vajadzībām, Kārķu pagastā, rīkojot rakstisku izsoli un apstiprināt šo zemes gabalu nomas
tiesību izsoles sākumcenu. Kā arī izsoles organizēšanu uzdot rīkot komisijai “Tiesiskuma uzraudzībai un
lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi”, šā gada 2015.gada 22.aprīlī plkst. 1000,
Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva apspriežu telpā notika minētā zemes gabalu nomas tiesību izsole.
Sludinājums par nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu tika publicēts 2015.gada 8.aprīlī laikrakstā
„Ziemeļlatvija”, kā arī Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv.
Noteiktajā termiņā uz izsoli tika reģistrēti seši pieteikumi. Visi pretendenti iesniedza aizlīmētas aploksnes un
tika reģistrēti Izsoles dalībnieku sarakstā:
Nr.
Piedāvāju(turpmāk
Piedāvājuma
ma
tekstā
iesniegšanas
iesniegšaPiedāvājuma iesniedzējs
pretendenta
datums
nas laiks
apzīmējums)
(plkst)
ZS “Mežavoti”, “Mežavoti”, Kārķu pagasts, Valkas
1
08.04.2015.
10:06
novads
2
20.04.2015.
8:33
ZS “Jasmīni”, “Jasmīni”, Kārķu pagasts, Valkas novads
3

20.04.2015.

8:33

ZS “Jasmīni”, “Jasmīni”, Kārķu pagasts, Valkas novads

4

21.04.2015.

8:38

ZS “Tūži”, “Tūži”, Kārķu pagasts, Valkas novads

5

22.04.2015.

8:28

6

22.04.2015.

Jānis Galzons, “Ezerlīči”, Kārķu pagasts, Valkas novads
Ivars Pilskalns, “Priednieki”, Kārķu pagasts, Valkas
novads

8:48

Šā gada 22.aprīlī notika nomas tiesību izsole, kuras gaita tika protokolēta (Izsoles protokols Nr.1).
Saskaņā ar 2015.gada 22.aprīļa Izsoles protokolu Nr.1, zemnieku saimniecība “Jasmīni”, reģ.Nr.
44101070933, piedāvāja augstāko nomas maksu: EUR 765.45, bez PVN gadā par neapbūvēta zemes gabala
Kārķu pagastā “Salas”, kadastra apzīmējums 9466 005 0072, platība 7.29ha nomu un augstāko nomas maksu
EUR 630.00, bez PVN gadā, par neapbūvēta zemes gabala Kārķu pagastā “Ezeriņi”, kadastra apzīmējums
9466 009 0158, platība 6.0ha nomu.
Savukārt zemnieku saimniecība “Mežavoti”, reģistrācijas Nr.43901004038, piedāvāja augstāko nomas
maksu: EUR 70.00 bez PVN gadā par neapbūvēta zemes gabala Kārķu pagastā “Garauži”, kadastra
apzīmējums 9466 001 0081, platība 2.3ha nomu.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 61.panta, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas
3.punkta un MK 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
10.punktu, 2007.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
nomu” 19.punktu, kā arī ņemot vērā Valkas novada domes Komisijas tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu
pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi, 2015.gada 22.aprīļa Izsoles protokolu Nr.1, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Apstiprināt 2015.gada 22.aprīļa Izsoles protokolu Nr.1, par nomas tiesību izsoli uz neapbūvētu zemes
gabalu nomu Kārķu pagastā, lauksaimniecības vajadzībām.
Noslēgt zemes nomas līgumu ar zemnieku saimniecību “Jasmīni”, reģistrācijas numurs 44101070933, par
neapbūvētu zemes gabalu Kārķu pagastā, „Salas”, kadastra apzīmējums 9466 005 0072, platība 7.26ha,
tai skaitā 6.9 lauksaimniecībā izmantojamā zeme un “Ezeriņi”, kadastra apzīmējums 9466 009 0158,
platība 6.0ha, tai skaitā 5.5ha lauksaimniecībā izmantojamā zemes nomu, bez apbūves tiesībām, nosakot
nomas līguma termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim, ņemot vērā pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts
īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Noteikt, ka nomas maksa par zemes gabala “Salas”, kadastra apzīmējums 9466 005 0072 nomu ir EUR
765.45 gadā bez PVN, savukārt zemes gabala “Ezeriņi”, kadastra apzīmējums 9466 009 0158 nomas
maksa ir EUR 630.00gadā bez PVN.
Noslēgt zemes nomas līgumu ar zemnieku saimniecību “Mežavoti”, reģistrācijas numurs 43901004038,
par neapbūvēta zemes gabala Kārķu pagastā, „Garauži”, kadastra apzīmējums 9466 001 0081, platība
2.3ha, tai skaitā 2.3 lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu, bez apbūves tiesībām, nosakot nomas
līguma termiņu līdz 2020.gada 31.decembrim, ņemot vērā pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu,
ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts
vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts
īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
Noteikt, ka nomas maksa par zemes gabala “Garauži”, kadastra apzīmējums 9466 001 0081 nomu ir EUR
70.00 gadā bez PVN.
Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
28.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
_________________________________________
(V.Rogainis)

Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2015.gada 16.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4 ), vadoties no Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta, likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta,14., 15.panta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta „***”, ***pagasts, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 3 istabu dzīvokli "Māja 22" - 15, Sēļi, Valkas pagasts, kopējā platība 64,8 m2, dzīvokļa labiekārtotības
pakāpe - labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Valkas pagasta pārvaldi.
2. P i e š ķ i r t *** , deklarētā dzīvesvieta „***”, *** pagasts, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2
- istabu dzīvokli „Vectomēnos”, Valkas pagastā, kopējā platība 56,2 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe nelabiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Valkas pagasta pārvaldi.
3. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta „***” , *** pagasts, darba vieta Valkas novadā, reģistrēts dzīvokļu
palīdzības II kārtas reģistrā, 2- istabu dzīvokli Raiņa ielā 5-34, Valkā, 3.stāvs, kopējā platība 49,9 m2,
dzīvojamā platība 31,3 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe - labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar
ierobežoto atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22). Maksa par ūdeni tiek aprēķināta ar
dzīvokļa piešķiršanas dienu.
4. P i e š ķ i r t *** , deklarētā dzīvesvieta „***” , *** pagasts, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā,
3 - istabu dzīvokli Semināra ielā 4-24, Valkā, 3.stāvs, kopējā platība 65,4 m2, dzīvojamā platība 37,7 m2,
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe - labiekārtots.

Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar
ierobežoto atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22). Maksa par ūdeni tiek aprēķināta ar
dzīvokļa piešķiršanas dienu.
29.§
Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Kārkluceri” atsavināšanu
_______________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, p.k.***-***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, 2015.gada 21.aprīļa iesniegto iesniegumu
par nekustamā īpašuma Valkas pagastā „Kārkluceri”, atsavināšanu, tika konstatēts: [..]
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta
4.daļas 3.punktu, 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 1. un 2.punktu; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra
noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; likuma „Par nekustamā īpašuma
ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.pantu, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaņā ar likuma „Par atjaunotā LR
1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.pantu ir
patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā –
kā patstāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” 12.punktu likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar *** par zemes gabalu „Kārkluceri”, kadastra apzīmējums 9488 006
0057, platība 2.1ha.
2. Uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Kārkluceri”, kadastra apzīmējums 9488 006 0057, platība
2.1ha, kas atrodas Valkas novada Valkas pagastā, atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā
īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
3. Reģistrēt šī lēmuma 2.punktā minēto zemes gabalu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
4. Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt nekustamā
īpašuma novērtēšanu.
5. Reģistrēt adrešu reģistrā nosaukumu apbūvētam zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 9488 006
0057 un uz tās esošajām ēkām un būvēm: „Kārkluceri”, Valkas pagasts, Valkas novads.
6. Noteikt platību 2.1ha vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot, ēku īpašuma
Valkas pagastā, „Kārkluceri”, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0057,
uzturēšanai.
30.§
Par noliktavas telpu notekūdens attīrīšanas iekārtu „Nagliņas” ēkā
Valkā, Vienības gatvē 37 nomas maksas apstiprināšanu
_______________________________________________________
(V.Kaņepe)
Novada domes Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas rīcībā ir noliktavas telpas 27m2 platībā notekūdens
attīrīšanas iekārtu „Nagliņas” ēkā Valkā, Vienības gatvē 37, kuras ir iespējams iznomāt, tāpēc ir nepieciešams
noteikt nosacīto nomas maksu.
Nosacītā nomas maksa noteikta pamatojoties uz LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.515 no 2010.gada
8.jūnija ,,Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem’’ un ņemot vērā telpu tehnisko stāvokli.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir/nav atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 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.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.

Apstiprināt nosacīto nomas maksu par telpu nomu EUR 0.895 par 1m2 mēnesī bez PVN.
Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši „Pievienotās vērtības nodokļa likumam”.
Par lēmuma izpildi atbild novada domes Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
31.§
Par Valkas novada Kārķu pagasta sadzīves kanalizācijas un notekūdens pieņemšanas uz attīrīšanu
izcenojumu apstiprināšanu
______________________________________________________________________
(V.Kaņepe)

Valkas novada Kārķu pagasta komunālās saimniecības rīcībā ir notekūdens attīrīšanas iekārtas „Dīķkalni”,
kurās var nodrošināt atbilstošas kvalitātes sadzīves kanalizācijas un notekūdens bioloģisko attīrīšanu.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 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.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu par 1m3 sadzīves kanalizācijas un notekūdens pieņemšanu uz attīrīšanu EUR 0.30
bez PVN.
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši „Pievienotās vērtības nodokļa likumam”.
3. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Kārķu pagasta komunālās saimniecības vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
32.§
Par Valkas novada domes 2014.gada pārskata apstiprināšanu
_______________________________________________
(I.Grandava)
Dome izskata Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas sagatavoto Valkas
novada domes 2014.gada pārskatu un informāciju par 2014.gada bilances posteņiem.
Pamatojoties uz augstākminēto, un vadoties no likuma „Par pašvaldībām”21.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes 2014.gada pārskatu (pielikumā bilance).
2. Apstiprināt Valkas novada domes finanšu pārskatu ar bilances kopsummu pēc stāvokļa uz 2014.gada
31.decembri – EUR 39 713996 (trīsdesmit deviņi miljoni septiņi simti trīspadsmit tūkstoši deviņi simti
deviņdesmit seši euro).
3. Apstiprināt pārskata gada budžeta izpildes rezultātu EUR -123398 ( viens simts divdesmit trīs tūkstoši divi
simti deviņdesmit astoņi euro).
4. Sakarā ar uzskaites metodikas maiņu apstiprināt izmaiņas 2014.gada 30.decembra saistošo noteikumu
Nr.24 „Grozījumi 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Valkas novada pašvaldības
2014.gada pamatbudžets”– samazinot EKK 6400 un palielinot EKK 7200 par EUR 17170 (septiņpadsmit
tūkstoši viens simts septiņdesmit euro).
5. Grozīt 2015.gada 26.marta domes lēmumu „Par uzkrājumu veidošanu šaubīgajiem debitoru parādiem”,
nosakot kopējo uzkrājuma apmēru EUR 566125.78 (pieci simti sešdesmit seši tūkstoši viens simts
divdesmit pieci, 78 euro)
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

33.§
Par saistošo noteikumu Nr.8 “Grozījumi Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3 “Valkas novada domes 2015.gada speciālais budžets””
_______________________________________________
(I.Markova)
Izskatot saistošo noteikumu „Grozījumi Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.3 „Valkas novada domes 2015.gada speciālais budžets”” projektu, dome secina, ka nepieciešams veikt
grozījumus 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3.
Pamatojoties uz augstākminēto, un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 2.punkta, 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, deputātiem atklāti balsojot: PAR – 14
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.3 „Valkas novada domes 2015.gada speciālais budžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.8 „ Grozījumi Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3 „ Valkas novada domes 2015.gada speciālais budžets”” 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 Valkā, Semināra ielā 9.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā

2015.gada 30.aprīlī

Nr.8
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2015.gada 30.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.6,33.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3
“Valkas novada domes 2015.gada speciālais budžets”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punkta un 46.pantu un likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 12.pantu

EUR

Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu

117492

t.sk. dabas resursu nodoklis

20825

autoceļu fonds

96667

Gada plāns EUR
Klasifikācijas
kods

Rādītāji

A

B

aprīļa
grozījumi

Gada plāns ar
aprīļa
grozījumiem

Ieņēmumi kopā

254808

0

254808

Ieņēmumi pa speciālā budžeta veidiem

254808

0

254808

Nodokļu ieņēmumi

42553

0

42553

5.5.3.0.
12.0.0.0
12.2.0.0
18.0.0.0.
18.6.0.0.

Dabas resursu nodoklis

42553

42553

Nenodokļu ieņēmumi

100

0

100

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

100

0

100

Nenodokļu ieņēmumi

100

100

Transferti

212155

0

212155

Valsts budžeta transferti

212155

0

212155

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām

212155
372300

212155
0

372300

01.0.0.0.

Vispārējie valdības dienesti

500

500

05.0.0.0.

Vides aizsardzība

100

100

06.0.0.0.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

371700

371700

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

372300

0

372300

Preces un pakalpojumi

257722

0

257722

248722

-23000

225722

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja
preces un inventārs

9000

23000

32000

Pamatkapitāla veidošana

114578

0

114578

2000
2200

2300
5000

Pakalpojumi

5200

Pamatlīdzekļi
Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām
t.sk.

114578

114578

0

0

autoceļu fonds
dabas resursu nodoklis

Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

34.§
Par nekustamā īpašuma Semināra ielā 21, Valkā, Valkas novadā iegādi
_______________________________________________
(V.A.Krauklis)
Valkas novada dome 2015.gada 15.aprīlī pieņēma lēmumu „Grozījumi Valkas novada domes 2015.gada
29.janvāra lēmumā „Par konceptuālu atbalstu aizņēmumu ņemšanai” (protokols Nr. 2, 10.§)” (protokols Nr.5,
1.§) ar kuru nolēma konceptuāli atbalstīt aizņēmuma ņemšanu EUR 30000,- apmērā īpašuma iegādei
Semināra ielā 21, Valkā, Valkas novadā pašvaldības funkciju veikšanai. Valkas novada domei nekustamais
īpašums ir nepieciešams Valkas novadpētniecības muzeja krājumu izvietošanai, Jauniešu domes izvietošanai
un semināru telpām.
Nekustamais īpašums Semināra ielā 21, Valkā, Valkas novadā, kadastra Nr. 9401 001 0609, sastāv no
zemes gabala ar kopējo platību 1515 m² un divstāvu nedzīvojamās ēkas ar kopējo patību 1185,1 m².
Saskaņā ar SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē” 2015.gada 14.aprīļa vērtējumu nekustamā īpašuma
Semināra ielā 21, Valkā, Valkas novadā, kadastra Nr. 9401 001 0609, tirgus vērtība ir
EUR 38000,-.
Minētais nekustamais īpašums pieder SIA „Lattelecom”, reģ. Nr. 40003052786, Dzirnavu iela 105, Rīga,
LV-1011.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,

M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Gailis, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – 1 deputāts (A.Sjademe),
ATTURAS – 1 deputāts (V.Šaicāns),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Iegādāties nekustamo īpašumu Semināra ielā 21, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 001 0609,
kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1515 m² un divstāvu nedzīvojamās ēkas ar kopējo patību
1185,1 m² par pirkuma maksu EUR 30 000,- (trīsdesmit tūkstoši euro).
2. Finansējumu nodrošināt no Valsts kases piešķirtā aizdevuma nekustamā īpašuma Semināra ielā 21, Valkā,
Valkas novadā iegādei.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

