Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas
aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
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SĒDES DARBA KĀRTĪBA
2014.gada 26.jūnijā

Nr. 9

Sēde sasaukta pulksten 10.00, Semināra ielā 9, Valkā.
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par finansējuma piešķiršanu Jauniešu nometnei „Kur Skolnieku rotas karogs plīvo”.
2. Par bibliotēkas dalības apstiprināšanu projektā „Bibliotekāru profesionālās kompetences pilnveide –
pamats kvalitatīvu kultūras pakalpojumu sniegšanai”.
3. Par dzīvojamās telpas īres, uzturēšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.
4. *** iesnieguma izskatīšana.
5. Par projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Valkas novadā” īstenošanu un līdzfinansējuma
nodrošināšanu.
6. Par Valkas novada domes Bērnu – jaunatnes sporta skolas maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu.
7. Par Valkas novada domes Vijciema pagasta tautas nama maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
8. Par finansiālu atbalstu BMX čempionātos.
9. Par obligātā izglītības vecuma bērnu bezmaksas ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās.
10. Par dāvinājuma līguma apstiprināšanu.
11. Par atlīdzību SIA „VALKAS PILSĒTAS TIRGUS” likvidatoram.
12. Par pašvaldības īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas
centram”.
13. Par 2013.gada 27.decembra Valkas novada domes sēdes lēmuma par atsavināšanai paredzētās Valkas
novada pašvaldības mantas – zemes gabala „***”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā nosacītās cenas
apstiprināšanu, atcelšanu un nomas līguma atstāšanu spēkā.
14. Par atsavināšanas procesa uzsākšanu uz zemes gabalu Kārķu pagastā „***”.
15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Birzgaļi”, Vijciema pagastā atsavināšanas izsoles noteikumu un
nosacītās cenas apstiprināšanu, un izsoles organizēšanu.
16. Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā „Lejasstrūgas” atsavināšanu.
17. Par dāvanu Valkas novada 1.klašu skolēniem
18. Par grozījumiem 2014.gada 27.februāra noteikumos Nr.7 „Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu
Valkas novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”
19. Par “Jāņa Cimzes balvas” nolikuma apstiprināšanu.
20. Par “Kārķu pagasta māju vietvārdu norāžu konkursa nolikuma” apstiprināšanu.
21. Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu.
22. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Merķeļa ielā ***.
23. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Raiņa ielā ***.
24. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkas pagastā.
25. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Rīgas ielā ***.
26. Par Valkas novada domes komiteju locekļu ievēlēšanu.
27. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam.
28. Par Valkas mežaparka ieceres publisku apspriešanu.
29. Par rīkojuma apstiprināšanu.

1.§
Par finansējuma piešķiršanu Jauniešu nometnei „Kur Skolnieku rotas karogs plīvo”
_______________________________________________________
(I.Grandava)
Valkas novada domē saņemts biedrības „Gadsimtu griežos” iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt
jauniešu nometni „Kur Skolnieku rotas karogs plīvo”. Nometne notiek Valkas un Strenču novadu teritorijā no
2014.gada 7.-13.jūlijam un tās mērķis ir nodrošināt jauniešu lietderīgu brīvā laika izmantošanu un attīstīt fizisko
sagatavotību, kā arī paplašināt redzējumu par specifiskām zināšanām un prasmēm. Nometnē pieteikušies 17
jaunieši no Valkas novada. Biedrība lūdz pašvaldību atbalstīt nometni ar līdzfinansējumu EUR 50,- katram
dalībniekam.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 13.jūnija
lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 9.§), Finanšu komitejas 2014.gada 16.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 4.§)
un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1 Piešķirt finansējumu EUR 850,- (astoņi simti piecdesmit euro) jauniešu nometnei „Kur Skolnieku rotas
karogs plīvo”.
2 Finansējumu izmaksāt no Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas budžeta.
3 Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4 Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5 Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

2.§
Par bibliotēkas dalības apstiprināšanu projektā
„Bibliotekāru profesionālās kompetences pilnveide –
pamats kvalitatīvu kultūras pakalpojumu sniegšanai”
_______________________________________________________
(G.Dubrovska)
Valkas novada Centrālā bibliotēka ir izstrādājusi un 2014.gada 15.aprīlī iesniegusi Vidzemes plānošanas
reģiona 2014.gada Vidzemes kultūras projektu konkursā projekta pieteikumu „Bibliotekāru profesionālās
kompetences pilnveide – pamats kvalitatīvu kultūras pakalpojumu sniegšanai”. Projekta mērķis ir pilnveidot
bibliotekāru profesionālo kompetenci pasākumu organizēšanas jomā.
Projekta realizācijai Vidzemes plānošanas reģiona Kultūras projektu konkursa programmas ietvaros
piešķirti EUR 790,-. Projekta realizācijā paredzēts līdzfinansējums EUR 375,-, kas iekļauts bibliotēkas
2014.gada budžetā.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 16.jūnija sēdes lēmumu
(protokols Nr.7, 5.§) 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, K.Simonova, E.Lībietis,
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt bibliotēkas dalību Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes kultūras projektu konkursā
„Bibliotekāru profesionālās kompetences pilnveide – pamats kvalitatīvu kultūras pakalpojumu sniegšanai”
EUR 790,- (septiņi simti deviņdesmit euro) apmērā.
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā piedalīties ar līdzfinansējumu EUR 375,- (trīs simti septiņdesmit pieci
euro).
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Centrālās bibliotēkas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

3.§
Par dzīvojamās telpas īres, uzturēšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu
_______________________________________________________
(I.Meļķis, V.Šaicāns)
Dome izskata SIA „Valkas Namsaimnieks” sagatavotos priekšlikumus par Valkas novada domei piederošo
dzīvojamo telpu īres maksas izmaiņām un tam pievienotos aprēķinus, kā arī maksas izcenojumus par Valkas
novada domei piederošo dzīvojamo māju privatizēto dzīvokļu īpašnieku dzīvojamo māju koplietošanas telpu,
komunikāciju un dzīvojamām mājām piesaistīto zemes gabalu apsaimniekošanu.
Iepriekš īres un apsaimniekošanas maksa noteikta ar Valkas pilsētas domes 2007.gada 23.janvāra lēmumu
(protokols Nr.1, §.24). Laika posmā no 2007.gada 1.augusta līdz šī lēmuma pieņemšanas dienai ir
palielinājušās cenas materiāliem, elektroenerģijai, degvielai, transporta un citiem pakalpojumiem. No 2007.gada
ir pieaugušas izmaksas darba samaksai un sociālajām apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Dzīvojamais
fonds pakāpeniski noveco, tādēļ nepieciešami līdzekļi tā saglabāšanai lietošanai derīgā stāvoklī.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 panta pirmā daļa, nosaka, ka pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu
īres maksu apstiprina attiecīgās pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pašvaldības domes noteiktajā
kārtībā.
Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otro daļu, dzīvojamās telpas īres maksu veido:
1. dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas ir proporcionāla izīrētās dzīvojamās telpas
platībai;
2. īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu.
Papildus dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļai līdz šim nav noteikta īres maksas daļa, ko
īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu. Līdz ar to, lai iegūtu nepieciešamos līdzekļus dzīvojamo māju
uzturēšanai un saglabāšanai lietošanai derīgā stāvoklī un saņemtu atlīdzību par lietošanu, ir nosakāma īres
maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu.
Saistībā ar iepriekš minēto, Valkas novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksa mēnesī tiek
aprēķināta izmantojot šādu formulu:
ĪM = (Liet+Aps) x Pl, kur:
ĪM – īres maksas apmērs
Liet – īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (eiro mēnesī par dzīvojamās
telpas kopējās platības kvadrātmetru)
Pl – dzīvojamās telpas platība kvadrātmetros – dzīvojamās telpas kopējā, kas precizēta, ņemot vērā lodžiju
platībai piemērojamo koeficientu 0,5 un balkonu platībai piemērojamo koeficientu 0,3.
Noteikt, ka pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas
lietošanu Valkas pilsētā ir EUR 0,03 par kvadrātmetru mēnesī.
Valkas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļas apmērs – dzīvojamās mājas
uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi – ir vienāds ar attiecīgās dzīvojamās mājas uzturēšanas un
apsaimniekošanas izdevumu apmēru, kas noteikts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
(2008.gada 9.decembra Ministru kabineta Nr.1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”).
Pašvaldība ir pilnvarojusi SIA ”Valkas Namsaimnieks” slēgt īres līgumus par pašvaldības īpašumā vai
valdījumā esošo dzīvojamo telpu īri Valkas pilsētā.
Īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu (eiro mēnesī par dzīvojamās telpas
kopējās platības kvadrātmetru), tiek pārskaitīta uz Valkas novada pašvaldības kontu un izlieto pašvaldības
dzīvojamo telpu labiekārtošanai un remontam Valkas pilsētā.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 16.jūnija sēdes lēmumu
(protokols Nr.7, 6.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta
b) apakšpunkta, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 panta 1. daļas, 13.panta 2.daļas, Dzīvokļa īpašuma likuma
10.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova,
E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – 3 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis,
V.Šaicāns), ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt īres maksas peļņas daļu un īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas maksas daļu
(pielikumā).
2. Īres maksa un maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu stājas spēkā 2015.gada
1.janvārī.
3. SIA „Valkas Namsaimnieks” brīdināt dzīvokļu īrniekus par īres maksas paaugstināšanu likumdošanā
noteiktā kārtībā.

4. SIA „Valkas Namsaimnieks” paziņot dzīvokļu īpašniekiem par aprēķināto dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam līdz š.g. 15.oktobrim
likumdošanā noteiktā kārtībā.
5. Par lēmuma 2., 3., 4.punktu atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis.
6. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 26.jūnija sēdes lēmumam
(protokols Nr.9, 3.§)

Īres un apsaimniekošanas maksa Valkas pilsētas pašvaldības īpašumā
vai valdījumā esošajām dzīvojamām telpām
Nr.
p. k.

Adrese

Apsaimniekošanas
maksa, 1 m2
EUR

Īres
maksa,
1 m2
EUR

Kopā
EUR

1

Ausekļa 2

0.37

0.03

0.40

2

Ausekļa 6

0.37

0.03

0.40

3

Ausekļa 8

0.37

0.03

0.40

4

Ausekļa 26

0.37

0.03

0.40

5

Ausekļa 28

0.37

0.03

0.40

6

Ausekļa 48

0.37

0.03

0.40

7

Ausekļa 50

0.37

0.03

0.40

8

Ausekļa 52

0.37

0.03

0.40

9

Domes bulv. 1

0.37

0.03

0.40

10

Kūru 9

0.45

0.03

0.48

11

Latgales 3

0.50

0.03

0.53

12

Latgales 4

0.43

0.03

0.46

13

Latgales 8

0.48

a0.03

0.51

14

Merķeļa 13

0.37

0.03

0.40

15

Merķeļa 13/a

0.37

0.03

0.40

16

Merķeļa 15

0.37

0.03

0.40

17

Oškalna 8

0.46

0.03

0.49

18

Parka 1

0.45

0.03

0.48

19

Parka 2b

0.45

0.03

0.48

20

Puškina 8

0.48

0.03

0.51

21

Raiņa 2

0.48

0.03

0.51

22

Raiņa 5

0.37

0.03

0.40

23

Raiņa 12

0.49

0.03

0.52

24

Raiņa 12a

0.50

0.03

0.53

25

Raiņa 14

0.47

0.03

0.50

26

Raiņa 18

0.37

0.03

0.40

27

Raiņa 42

0.49

0.03

0.52

28

Rīgas 3

0.50

0.03

0.53

29

Rīgas 5

0.37

0.03

0.40

30

Rīgas 6

0.45

0.03

0.48

31

Rīgas 6/a

0.45

0.03

0.48

32

Rīgas 6/b

0.49

0.03

0.52

33

Rīgas 8

0.46

0.03

0.49

34

Rīgas 25/a

0.48

0.03

0.51

35

Rīgas 29

0.42

0.03

0.45

36

Rīgas 30/a

0.48

0.03

0.51

37

Rīgas 34

0.42

0.03

0.45

38

Rīgas 35

0.49

0.03

0.52

39

Rīgas 40

0.46

0.03

0.49

40

Rīgas 42

0.45

0.03

0.48

41

Rīgas 44

0.45

0.03

0.48

42

Rīgas 54

0.47

0.03

0.50

43

Rīgas 90

0.50

0.03

0.53

44

Roziņa 1

0.37

0.03

0.40

45

Roziņa 3

0.37

0.03

0.40

46

Rūjienas 4

0.37

0.03

0.40

47

Rūjienas 6

0.37

0.03

0.40

48

Rūjienas 8

0.37

0.03

0.40

49

Semināra 2/b

0.49

0.03

0.52

50

Semināra 3

0.37

0.03

0.40

51

Semināra 4

0.48

0.03

0.51

52

Semināra 6

0.48

0.03

0.51

53

Semināra 11

0.46

0.03

0.49

54

Semināra 17

0.47

0.03

0.50

55

Semināra 19

0.48

0.03

0.51

56

Sēru 2

0.40

0.03

0.43

57

Stendera 2

0.37

0.03

0.40

58

Stendera 3

0.37

0.03

0.40

59

Tālavas 3

0.47

0.03

0.50

60

Tālavas 5

0.37

0.03

0.40

61

Tālavas 6

0.37

0.03

0.40

62

Tālavas 7

0.37

0.03

0.40

63

Tālavas 19

0.37

0.03

0.40

64

Tālavas 24

0.42

0.03

0.45

65

Tālavas 24/a

0.42

0.03

0.45

66

Tirgus 12

0.44

0.03

0.47

67

Tirgus 14

0.37

0.03

0.40

68

Tirgus 16

0.47

0.03

0.50

69

Varoņu 28

0.42

0.03

0.45

70

Varoņu 30

0.44

0.03

0.47

71

Varoņu 32

0.49

0.03

0.52

72

Varoņu 36

0.46

0.03

0.49

73

Varoņu 37/a

0.45

0.03

0.48

74

Varoņu 38

0.46

0.03

0.49

75

Varoņu 40

0.37

0.03

0.40

76

Viestura 1

0.50

0.03

0.53

77

Viestura 2

0.50

0.03

0.53

78

Viestura 3

0.37

0.03

0.40

4.§
*** iesnieguma izskatīšana
__________________________________
(I.Meļķis, V.Šaicāns)
Dome izskata ***, dzīvo *** iela *** dz.***, Valka, Valkas novads, 2014.gada 14.maijā saņemto iesniegumu
ar lūgumu kompensēt logu ielikšanas izdevumus dzīvoklim Valkā, *** ielā *** dz.***. [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 16.jūnija sēdes lēmumu
(protokols Nr.7, 7.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, E.Lībietis,
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS – 1
deputāts (V.Šaicāns),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Neapmaksāt *** izdevumus par logu ielikšanu dzīvoklim *** ielā *** dz.***, Valkā, Valkas novadā.
5.§
Par projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Valkas novadā”
īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
_______________________________________________________
(T.Simtiņš, V.Šaicāns)
Valkas novada dome ir saņēmusi uzaicinājumu no Valsts reģionālās attīstības aģentūras sagatavot un
iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Reģionālā attīstības fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
3.2.2.2. aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros.
Projekta mērķis ir radīt jaunas publiskā interneta piekļuves vietas un uzlabot esošās, paaugstinot piekļuves
iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un
komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai. Projektā ietvaros paredzēts
izveidot desmit un pilnveidot desmit publisko interneta pieejas punktus, t.sk., katrā novada teritoriālā vienībā
izveidot vismaz vienu jaunu. Publiskos interneta pieejas punktus ir plānots nodrošināt ar datortehniku, drukas
iekārtām un bezvada interneta piekļuves zonu.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 38584,71, no kurām 15% ir Valkas novada domes
līdzfinansējums EUR 5787,71, t.sk., 12% Valkas pašvaldības budžeta finansējums (EUR 4630,17) un 3%
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām (EUR 1157,54). ERAF līdzfinansējums 85% apmērā ir nodrošināts.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 16.jūnija sēdes lēmumu
(protokols Nr.7, 8.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4. un
5.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova,
E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izstrādāt un iesniegt projekta iesniegumu „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Valkas novadā”
Valsts reģionālās attīstības aģentūrā Eiropas Reģionālā attīstības fonda programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” 3.2.2.2. aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros. Kopējās attiecināmās
projekta izmaksas EUR 38584,71, ERAF līdzfinansējums 85% vai EUR 32797,00, Valkas novada domes
līdzfinansējums EUR 5787,71, t.sk., 12% Valkas pašvaldības budžeta finansējums (EUR 4630,17) un 3%
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām (EUR 1157,54).
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 15% no kopējām projekta
attiecināmajām izmaksām jeb EUR 5787,71.
3. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un projektu daļas projektu vadītājs Toms Simtiņš.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
6.§
Par Valkas novada domes Bērnu – jaunatnes sporta skolas
maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
_______________________________________________________
(V.Kaņepe)
Valkas novada domes Bērnu – jaunatnes sporta skolas rīcībā ir nepieciešamās telpas un resursi, lai pēc
iedzīvotāju un iestāžu pieprasījuma sniegtu atbilstošas kvalitātes pakalpojumus.

Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 16.jūnija sēdes lēmumu
(protokols Nr.7, 9.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta
a) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova,
E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izcenojumu sporta zāles Varoņu ielā 35B, Valkā sniegtajiem maksas pakalpojumiem:
1.1. sporta zāles izmantošana grupām līdz 10 cilvēkiem (ieskaitot) par vienu stundu - EUR 4.13 bez PVN,
1.2. sporta zāles izmantošana grupām sākot no 11 cilvēkiem par vienu stundu - EUR 5.79 bez PVN,
1.3. sporta zāles izmantošana individuālajiem apmeklētājiem par divām stundām:
1.3.1. pieaugušie – EUR 0.58 bez PVN,
1.3.2. bērni no 7 līdz 16 gadu vecumam - EUR 0.40 bez PVN (PVN netiek piemērots).
1.4. sporta zāles izmantošana reģiona, valsts līmeņa sacensībām un citām aktivitātēm par vienu stundu:
1.4.1. līdz 50 dalībniekiem (ieskaitot) – EUR 8.68 bez PVN,
1.4.2. sākot no 51 dalībnieka - EUR 13.22 bez PVN.
2. Apstiprināt izcenojumu cīņu zāles Semināra ielā 27A, Valkā izmantošanai grupām par vienu stundu - EUR
4.96 bez PVN.
3. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas direktors.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
7.§
Par Vijciema Tautas nama
maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
_____________________________________________
(V.Kaņepe)
Vijciema Tautas nama rīcībā ir nepieciešamās telpas un resursi, lai pēc iedzīvotāju un iestāžu pieprasījuma
sniegtu atbilstošas kvalitātes pakalpojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 13.jūnija
lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 8.§), Finanšu komitejas 2014.gada 16.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.7,
10.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta a) apakšpunkta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, E.Lībietis,
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izcenojumu zāles un skatuves nomai nekomerciāliem pasākumiem par vienu stundu – EUR
9.09 bez PVN.
2. Apstiprināt izcenojumu zāles un skatuves nomai komerciāliem pasākumiem par vienu stundu – EUR
14.05 bez PVN.
3. Apstiprināt izcenojumu mēģinājumu telpas un 3. grimētavas nomai komercdarbībai par vienu stundu –
EUR 2.48 bez PVN.
4. Apstiprināt izcenojumu zāles kopā ar labierīcībām un ģērbtuvi nomai nekomerciāliem pasākumiem par
vienu stundu – EUR 6.61 bez PVN.
5. Apstiprināt izcenojumu zāles kopā ar labierīcībām un ģērbtuvi nomai komerciāliem pasākumiem par vienu
stundu – EUR 9.91 bez PVN.
6. Apstiprināt izcenojumu palīgtelpu nomai rīkojot pasākumus atbilstoši nepieciešamo telpu kvadratūrai par
vienu kvadrātmetru stundā – EUR 0.034 bez PVN.
7. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
8. Par lēmuma izpildi atbild Vijciema Tautas nama vadītājs.
9. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
10. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

8.§
Par finansiālu atbalstu BMX čempionātos
______________________________________
(M.Koops)
Valkas novada dome 2014.gada 22.maijā ir saņēmusi iesniegumu no ***, dzīvo *** iela *** dz.***, Valka,
Valkas novads, kurš lūdz rast iespēju atbalstīt dēla *** dalību BMX Eiropas čempionāta finālkārtā Dānijā no
2014.gada 11.jūlija līdz 14.jūlijam un Pasaules BMX čempionātā Roterdamā no 2014.gada 20.jūlija līdz
27.jūlijam. [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 13.jūnija
sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 1.§), Finanšu komitejas 2014.gada 16.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.7,
11.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.

Piešķirt EUR 750,- (septiņi simti piecdesmit euro) *** dalībai BMX Eiropas čempionāta finālkārtā Dānijā no
2014.gada 11.jūlija līdz 14.jūlijam un Pasaules BMX čempionātā Roterdamā no 2014.gada 20.jūlija līdz
27.jūlijam.
Lēmuma 1.punktā minētos finanšu līdzekļus apmaksāt no Sporta budžeta.
[..]
9.§
Par obligātā izglītības vecuma bērnu bezmaksas ēdināšanu
pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās
_______________________________________________________
(R.Rastaks)

Valsts nodrošina bezmaksas ēdināšanu 1.-2.klases skolēniem EUR 1,14 dienā (Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1026). Obligātajā izglītības vecumā ir pirmsskolas bērni no 5 gadu
vecuma. Valkas novadā 2013./2014.mācību gadu beidzot izglītības iestādēs ir reģistrēts sekojošs bērnu skaits:
a) 4 gadu vecumā: PII “Pasaciņa” - 23, skolu pirmsskolas grupās - 13, PII “Gaismiņa” - 5, SPII
“Pumpuriņš” - 17;
b) 5 gadu vecumā: PII “Pasaciņa” - 35, skolu pirmsskolas grupās - 31, PII “Gaismiņa” - 5, SPII
Pumpuriņš” - 19.
Pašvaldības izglītības iestādēs kopā ir 102 bērni, no tiem 10 nepilnas dienas grupā (Rūķu skola) un 10
privātajā pirmsskolas izglītības iestādē. Pavisam kopā ir 148 obligātā izglītības vecuma pirmsskolas
izglītojamie.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 13.jūnija
lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 2.§), Finanšu komitejas 2014.gada 16.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.7,
12.§) 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, K.Simonova, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Tiesības saņemt bezmaksas ēdināšanu ir tiem izglītojamajiem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības
programmu Valkas novada administratīvajā teritorijā.
2. Apstiprināt bezmaksas ēdināšanas izdevumus vienam obligātā izglītības vecuma pirmsskolas izglītojamam
nepārsniedzot EUR 1,14 (viens euro 14 centi) dienā. Ja faktiskie izdevumi ir lielāki, tad starpību sedz
vecāki no saviem līdzekļiem.
3. Izglītības iestāde vai ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs sagatavo rēķinu un sarakstu, norādot ēdināšanas
pakalpojuma saņemšanas faktisko dienu skaitu un cenu.
4. Par lēmuma izpildi atbild izglītības iestādes vadītājs un Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu
nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
6. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.septembrī.

10.§
Par dāvinājuma līguma apstiprināšanu
___________________________________
(V.Zariņš, V.Šaicāns)
2013.gada 28.novembrī Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par Valkas novada domes 2013.gada
31.oktobra lēmuma „Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu „Jaunalieši”, Valkas
pagastā” (protokols Nr.20, 31.§) atcelšanu” (protokols Nr.21, 11.§), ar kuru nolēma atcelt Valkas novada
domes 2013.gada 31.oktobra lēmumu „Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu
„Jaunalieši”, Valkas pagastā” (protokols Nr.20, 31.§) un apstiprināt 2013.gada 7.novembra līgumu
Nr.VND/2013/515 “Nodoma līgums par dāvinājuma līguma noslēgšanu”. Minētais līgums paredzēja, ka *** pēc
nekustamā īpašuma, “Jaunalieši”, Valkas pagasts, Valkas novads, kadastra Nr.94880050053, 34,6ha platībā,
kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0053, 9488 005 0062, 9488 005 0093, 9488
005 0094 iegūšanas īpašumā apņemās atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0094 5,66ha
platībā un reģistrēt to zemesgrāmatā kā atsevišķu nekustamo īpašumu. Atdalīto nekustamo īpašumu, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0094 5,66ha platībā *** apņemas dāvināt Valkas
novada domei, noslēdzot atsevišķu dāvinājuma līgumu.
2014.gada 9.jūnijā Valkas novada dome un *** noslēdza līgumu Nr.VND/2014/361 „Par dāvinājuma līguma
noslēgšanu”, ar kuru *** dāvina un Valkas novada dome pieņem *** piederošo nekustamo īpašumu “Drilles”,
kas atrodas Valkas pagastā, Valkas novadā, kadastra Nr.94880050125, un sastāv no zemes gabala ar platību
5,66ha, kadastra apzīmējums 9488 005 0094. Līguma 13.punkts paredz, ka Valkas novada dome ir tiesīga
vienpusēji atkāpties no šī līguma, ja Valkas novada domes sēdē šis līgums netiek apstiprināts.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.pantu tikai dome var lemt par nekustamās
mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 16.jūnija sēdes lēmumu
(protokols Nr.7, 13.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, E.Lībietis,
V.Bērziņa, A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET – 2 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis),
ATTURAS – 1 deputāts (V.Šaicāns),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2014.gada 9.jūnija līgumu Nr.VND/2014/361 “Par dāvinājuma līguma noslēgšanu” un reģistrēt
Zemesgrāmatā nekustamo īpašumu “Drilles”, kas atrodas Valkas pagastā, Valkas novadā, kadastra
Nr.94880050125, un sastāv no zemes gabala ar platību 5,66ha, kadastra apzīmējums 9488 005 0094 uz
Valkas novada domes vārda.
2. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietnieks – Teritorijas plānošanas daļas
vadītājs.
3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
11.§
Par atlīdzību SIA „VALKAS PILSĒTAS TIRGUS” likvidatoram
_______________________________________________________
(V.Zariņš)
2014.gada 29.maijā Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„VALKAS PILSĒTAS TIRGUS” darbības izbeigšanu” (protokols Nr.7, 2.§), ar kuru nolēma izbeigt sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „VALKAS PILSĒTAS TIRGUS”, reģ. Nr.44103011386, juridiskā adrese Rīgas iela 7A,
Valka, Valkas novads, LV-4701, darbību un uzsākt likvidāciju. Lēmums paredzēja, ka likvidāciju veic
Sabiedrības valde. Sabiedrības valde ir valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Pavlova. Likuma „Par valsts un
pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 100.panta 5.daļa nosaka – ja likvidāciju veic valdes locekļi,
atlīdzību likvidatoram un tās izmaksas kārtību nosaka dalībnieku sapulce.
Tā kā Valkas novada dome ir 100% kapitāla daļu turētājs sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „VALKAS
PILSĒTAS TIRGUS”, tad Valkas novada dome ir tiesīga noteikt likvidatora atlīdzību.
Priekšlikums noteikt likvidatora atlīdzību minimālās mēnešalgas apmērā
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 16.jūnija sēdes lēmumu
(protokols Nr.7, 14.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 100.panta 5.daļu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, K.Simonova, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis,
I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VALKAS PILSĒTAS TIRGUS”, reģ.Nr. 44103011386, juridiskā
adrese Rīgas iela 7A, Valka, Valkas nov., LV-4701, likvidatoram Skaidrītei Pavlovai atlīdzību EUR 320,(trīs simti divdesmit euro) apmērā mēnesī līdz Sabiedrības izslēgšanai no komercreģistra.
2. Lēmuma 1.punktā noteikto atlīdzību aprēķināt sākot ar likvidatora reģistrēšanu Komercreģistrā.
3. Lēmuma 1.punktā noteikto atlīdzību izmaksāt no Valkas novada domes budžeta līdzekļiem.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
12.§
Par pašvaldības īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā
VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centram”
_______________________________________________________
(V.Zariņš)
VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk - LVRTC) realizē Eiropas Savienības fonda
projektu Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku
reģionos” (turpmāk – Projekts).
2013.gada 11.martā starp VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (turpmāk - LVRTC) un Valkas
novada
domi tika noslēgts
Līgums par sadarbību
Eiropas
Savienības
fonda
projekta
Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 "Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos"
īstenošanā Nr. 73/2013 (turpmāk - Līgums). Pamatojoties uz noslēgto Līgumu, LVRTC ir uzsācis Piekļuves
punktu (turpmāk - PP) projektēšanas darbus, kurus paredzēts pabeigt tuvāko mēnešu laikā. Tam sekos
projektā Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 "Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku
reģionos" (turpmāk - Projekts) paredzētie būvniecības darbi PP un nepieciešamo kabeļu pievadu izveidošanai.
Līguma 1.5.punkts nosaka, ka pēc tam, kad ir pabeigta katra PP projektēšana, ir noslēdzams atsevišķs līgums
par Projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības īpašumā vai lietojumā esošā nekustamā īpašuma
izmantošanu.
2013.gada 29.augustā Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par pašvaldības īpašuma nodošanu
bezatlīdzības lietošanā VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centram”” (protokols Nr.18, 67.§) ar kuru
nolēma nodot VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” bezatlīdzības lietošanā Eiropas Savienības
fonda projekta Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku
reģionos” realizācijas nodrošināšanai atsevišķu telpas daļu 2 kvm platībā telpā Nr.30 (saskaņā ar Valsts zemes
dienesta Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu) Valkas novada domei piederošajā nekustamajā īpašumā
„Dalderi”, Vijciemā, Vijciema pagastā, Valkas novadā, LV-4733, ar kadastra numuru 9492 004 0263 001
tehnisko iekārtu izvietošanai.
Pamatojoties uz minēto lēmumu 2013.gada 24.oktobrī Valkas novada dome un VAS „Latvijas Valsts radio
un televīzijas centrs” noslēdza Telpu lietošanas līgumu Nr.73/2013-1, bet veicot PP būvniecības darbus tika
atrasts piemērotāks risinājums – PP iekārtas izvietot ārpus telpām uz Valkas novada domei piederošā zemes
gabala. Līdz ar to 2013.gada 24.oktobrī noslēgtais Telpu lietošanas līgumu Nr.73/2013-1 ir jāizbeidz pirms
termiņa un jānoslēdz jauns nekustamā īpašuma lietošanas līgums, patapinot zemi 2 m2 platībā, uz kura
atrodas PP iekārtas.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2014.gada 12.jūnija sēdes
lēmumu (protokols Nr.6, 1.§) un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punktu, Ministru
kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumu Nr.79 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti „Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības
nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”” un Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija
noteikumu Nr.330 „Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.79 „Noteikumi par
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti „Elektronisko sakaru
pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)””
69.1.punktu, kas stājās spēkā 2013.gada 27.jūnijā un dod tiesības pašvaldībai nodot bezatlīdzības lietošanā
LVRTC tikai tādu savu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams aktivitātes īstenošanai uz Projekta īstenošanas
laiku un uz visu Projekta īstenošanas rezultātā izveidotās infrastruktūras izmantošanas laiku (20 gadus pēc
Projekta īstenošanas rezultātā izveidotās infrastruktūras pieņemšanas ekspluatācijā), atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atcelt Valkas novada domes 2013.gada 29.augusta lēmumu „Par pašvaldības īpašuma nodošanu
bezatlīdzības lietošanā VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centram” (sēdes protokols Nr.18, 67.§) un

izbeigt starp Valkas novada domi un VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2013.gada 24.oktobrī
noslēgto Telpu lietošanas līgumu Nr.73/2013-1.
2. Nodot VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” bezatlīdzības lietošanā Eiropas Savienības fonda
projekta Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku
reģionos” realizācijas nodrošināšanai zemes gabala daļu tehnisko iekārtu izvietošanai, kas atrodas Valkas
novada domei piederošajā nekustamajā īpašumā „Dalderi”, Vijciema pagastā, Valkas novadā, ar kadastra
numuru 9492 004 0263 un veido daļu no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0263 2 m² (divu
kvadrātmetru) platībā.
3. Uzdot Valkas novada domes priekšsēdētājam noslēgt:
3.1. lēmuma 2.punktā minētās zemes lietošanas līgumu uz termiņu līdz 2035.gada 31.augustam
ieskaitot.
3.2. Servitūta līgumu, nosakot servitūta tiesības 0,0084 ha platībā nekustamajā īpašumā „Dalderi”,
Vijciema pagastā, Valkas novadā, ar kadastra numuru 9492 004 0263 uz zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 9492 004 0263 optisko kabeļu komunikācijas skapja un optisko kabeļu
izvietošanai, ekspluatācijai un rekonstrukcijai elektronisko sakaru tīklu aizsargjoslas platībā.
3.3. līgumu par 2013.gada 24.oktobrī noslēgtā Telpu lietošanas līguma Nr.73/2013-1 izbeigšanu.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
13.§
Par 2013.gada 27.decembra Valkas novada domes sēdes lēmuma par atsavināšanai paredzētās Valkas
novada pašvaldības mantas – zemes gabala „***”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā nosacītās cenas
apstiprināšanu, atcelšanu un nomas līguma atstāšanu spēkā
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Nekustamais īpašums „***”, Valkas novada Ērģemes pagastā, sastāv no diviem zemes gabaliem ar kadastra
apzīmējumiem 9452 002 0043, platība 6.76ha un 9452 001 0125, platība 3.15ha. [..]
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2014.gada 16.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 1.§) un saskaņā ar Valkas novada domes 2013.gada
28.novembrī apstiprināto noteikumu Nr.6 „Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas
process un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Valkas novada pašvaldībā” 22.punktu, kas
nosaka, ka ja Atsavinātājs pēc šo Paziņojumu saņemšanas četru mēnešu laikā nesniedz atbildi, Valkas novada
dome atceļ lēmumu par nosacītās cenas apstiprināšanu un tiek turpināts iepriekš noslēgtais zemes nomas
līgums, kā arī ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta 7.daļu, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe,
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atcelt 2013.gada 27.decembra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.22, 15.§) „Par
atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala „***”, Ērģemes pagastā,
Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu”.
2. Turpināt 2012.gada 15.oktobra Zemes nomas līgumā Nr.VND/2012/484 noteiktās nomas attiecības uz
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 9452 001 0125.
14.§
Par atsavināšanas procesa uzsākšanu uz zemes gabalu Kārķu pagastā „***”
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot *** pilnvarotās personas *** (darbojas uz 2013.gada 17.jūnijā noslēgtās pilnvaras pamata), dzīvo „***”,
Kārķu pagasts, Valkas novads 2014.gada 16.maija iesniegumu par zemes gabala Valkas novada Kārķu pagastā
„***”. [..]
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2014.gada 16.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 2.§) un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu; 5.panta 4.daļu, 37.panta 4.daļu un 44.pantu; likuma „Par zemes
privatizāciju lauku apvidos” 27.panta 1.daļu, 28.panta 1.daļu; likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 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 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot:
PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe,
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala Kārķu pagastā „***”, kadastra apzīmējums 9466 005 0178,
platība 1.4ha, atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par
brīvu cenu.
15.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Birzgaļi”, Vijciema pagastā
atsavināšanas izsoles noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu, un izsoles organizēšanu
_______________________________________________________________
(L.Engere)
2012.gada 27.februārī Valkas novada domē ir saņemts ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, Vijciema
pagasts, Valkas novads, iesniegums par nekustamā īpašuma „Birzgaļi”, Vijciema pagastā, atsavināšanu.
Nekustamais īpašums Valkas novada Vijciema pagastā „Birzgaļi”, sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu: 9492 006 0110, platība 1.9ha. Nekustamais īpašums reģistrēts Vijciema pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0052 3969 uz Valkas novada domes vārda.
Saskaņā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.14, „Valkas novada teritorijas plānojuma
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas noteikumi”, (apstiprināts ar Valkas novada domes 26.05.2011. sēdes
lēmumu (protokols Nr.6, 6.§), publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 09.06.2011.) zemes gabals Valkas
novada Vijciema pagastā „Birzgaļi”, kadastra apzīmējums 9492 006 0110, atrodas meža zemju teritorijā.
Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to
funkciju nodrošināšanai. Augstāk minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju
nodrošināšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 2.daļu, pašvaldības mantas
atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošanas izsolē.
2011.gada 1.februārī starp Valkas novada domi un *** ir noslēgts zemes nomas līgums Nr.VND/2011/27 par
zemes gabala Valkas novada Vijciema pagastā „Birzgaļi, kadastra apzīmējums 9492 006 0110, platība 1.9ha.
Nomas līguma termiņš noteikts līdz 2020.gada 31.decembrim.
*** kā atsavināšanas ierosinātāja neatbilst nevienam no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtajā daļā noteiktajiem atsavināšanas ierosinātāja kritērijiem, līdz ar to viņa ir tiesīga piedalīties
nekustamā īpašuma izsolē, kā tās dalībniece izpildot visus izsoles noteikumos noteiktās prasības, tomēr *** kā
minētā zemes gabala nomniecei ir piešķiramas pirmpirkuma tiesības.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2.daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās
personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; 3.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas
sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie
kam, tā paša panta 6.daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus
sertificētus vērtētājus, 7.daļa nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka novērtēšanas
komisija. Tā kā uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi komisija nav apstiprināta, Mantas novērtēšanas komisijas
funkcijas veic dome.
Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu ir jāņem vērā:
1. „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas
2.punkts cita starpā noteic, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir,
manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, tā
paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka valsts un pašvaldību mantu aizliegts atsavināt par
acīmredzami pazeminātu cenu;
2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punkts, kas nosaka, ka līdz
brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par
zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību
2007.gada 31.decembrī;
3. 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas

atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas budžetā, nosaka
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Lai noteiktu zemes gabala nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
1. sertificēta vērtētāja – SIA „Interbaltija”, reģistrācijas numurs 40003518352, juridiskā adrese Martas iela
5, Rīga, 2013.gada 10.septembrī veikto nekustamā īpašuma novērtējumu, kas nosaka, ka nekustamā
īpašuma „Birzgaļi”, Vijciema pagastā, tirgus vērtība apskates datumā ir 800.00 latu, kas pārrēķinot pēc
oficiālā euro kursa (EUR 1= LVL 0.702804) ir EUR 1138.30 (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit
astoņi euro 30 centi);
2. saskaņā ar datiem no Valsts zemes dienesta, zemes gabala vēsturiskā kadastrālā vērtība uz
2007.gada 30.novembri bija LVL 321,00 (trīs simti divdesmit viens lats), kas pārrēķinot pēc oficiālā
euro kursa (EUR 1= LVL 0.702804) ir EUR 456.74 (četri simti piecdesmit seši euro 74 centi);
3. saskaņā ar datiem no nekustamā īpašuma kadastra reģistra informācijas sistēmas zemes gabala
kadastrālā vērtība uz 01.01.2014. ir EUR 104.00 (viens simts četri euro);
4. Ar zemes gabala atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda EUR 448.49 (četri simti
četrdesmit astoņi euro 49.centi) un sastāv no sekojošām izmaksām:
2.1. SIA „Interbaltija”, reģistrācijas numurs 40003518352, juridiskā adrese Martas iela 5, Rīga,
pakalpojums Objekta tirgus vērtības noteikšanā, saskaņā ar 2013.gada 10.septembrī sagatavoto
Priekšapmaksas rēķinu ir LVL 84.70 ar PVN, kas pārrēķinot pēc oficiālā euro kursa (EUR 1= LVL
0.702804) ir EUR 120.52 (viens simts divdesmit euro);
2.2. vēsturiskās kadastrālās vērtības noteikšana - LVL 7.50, kas pārrēķinot pēc oficiālā euro kursa
(EUR 1= LVL 0.702804) ir EUR 10.67 (desmit euro 67 centi), saskaņā ar Valsts zemes dienesta
2013.gada 3.septembra Priekšapmaksas rēķinu Nr.P-13-28554;
2.3. zemes gabala kadastrālā uzmērīšana - LVL 198.00, kas pārrēķinot pēc oficiālā euro kursa (EUR
1= LVL 0.702804) ir EUR 281.73 (divi simti astoņdesmit viens euro 73 centi), saskaņā ar
2013.gada 22.aprīļa Līgumu Nr. VND/2013/156, par zemes gabalu kadastrālo uzmērīšanu.
2.4. zemes gabala reģistrācija zemesgrāmatā (kancelejas nodeva) : LVL 25.00, kas pārrēķinot pēc
oficiālā euro kursa (EUR 1= LVL 0.702804) ir EUR 35.57 (trīsdesmit pieci euro 57 centi).
Izvērtējot minēto informāciju un ņemot vērā deputātu ieteikumus, atsavināmā zemes gabala nosacītā cena
tiek noteikta EUR 1590.00 (viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit euro).
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2014.gada 16.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 3.§) un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un septīto daļu; 10.pantu, 13.pantu, likuma „Par
valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas 2.punktu un
7.panta pirmo daļu; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis,
S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai un atsavināt atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu Vijciema pagastā: „Birzgaļi”, kadastra numurs 9492 006 0110, kas sastāv no
neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu: 9492 006 0110, platība 1.92ha.
2. Noteikt izsolē atsavināmam Valkas novada domes nekustamam īpašumam „Birzgaļi”:
2.1. nosacīto cenu (sākotnējā cena) - EUR 1590.00 (viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit euro);
2.2. nodrošinājuma apmēru EUR 159.00 (viens simti piecdesmit deviņi euro);
2.3. atsavināšanas izsoles soli EUR 100,00 (viens simts euro);
2.4. reģistrācijas maksu EUR 40,00 (četrdesmit euro).
3. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
4. Noteikt izsoles laiku un vietu – 2014. gada 26.augusts plkst. 11:00, Semināra ielā 9, Valkā, 1.stāva sēžu
zālē.
5. Publicēt sludinājumu par atsavināšanas noteikumu apstiprināšanu un izsoli laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”
un „Ziemeļlatvija”, kā arī mājas lapā www.valka.lv.
6. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas pilsētas domes izpilddirektoram.

LATVIJAS REPUBLIKA

VALKAS NOVADA DOME
Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV62UNLA0050014277068 A/S „SEB Banka” Valkass filiāle kods UNLALV2X
Semināra iela 9, Valka, LV-4701; tālr./fakss-64722234, E-mail: novads@valka.lv;

Valkā,

2014. gada 26.jūnijā
Pielikums
Valkas novada domes
2014. gada 26.jūnija sēdes
lēmumam (prot. Nr.9, 15.§)

Nekustamā īpašuma
Vijciema pagastā, „Birzgaļi”
Valkas novadā
IZSOLES NOTEIKUMI
Nekustamais īpašums „Birzgaļi”, Vijciema pagasts, Valkas novads, nodots atsavināšanai ar 2014.gada
26.jūnija Valkas novada domes sēdes lēmumu „Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Birzgaļi”, Vijciema
pagastā atsavināšanas izsoles noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu, un izsoles organizēšanu”” (prot.
Nr.9,15.§).
1. Nekustamā īpašuma sastāvs un īpašuma tiesības:
Izsoles objekts: nekustamais īpašums “Birzgaļi”, kadastra numurs 9492 006 0110, kas sastāv no
neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 9492 006 0110, ar kopējo platību 1.92ha.
2. Lietu tiesības, kas apgrūtina Nekustamo īpašumu:
2.1. 110409 – ūdensnotekas, kā arī hidrotehniskās būves un ierīces uz tās ekspluatācijas aizsargjoslas
teritorija meža zemēs – 0.41ha;
2.2. 150301 – ceļa servitūta teritorija – 0.07ha.
2.3. Citi minēto zemes gabalu apgrūtinājumi, saskaņā ar Valkas novada saistošajiem noteikumiem Nr.14
„Valkas novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas noteikumi”.
3. Pirmpirkuma tiesības: ***, nomniece
3.1. Ja izsludinātājā termiņā ir saņemts pirmpirkumu tiesību izmantošanas pieteikums no personas, kurai ir
pirmpirkuma tiesības un kura nav minēta Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtā daļā, tā var iegūt objektu par izsolē nosolīto augstāko cenu, personai jābūt klāt izsolē.
3.2. Pirmpircējam ir tiesības piedalīties izsolē kā izsoles dalībniekam.
3.3. Uz pirmpircēju attiecas visi turpmāk norādītie Nekustamā īpašuma izmantošanas nosacījumi.
4. Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana:
4.1. saskaņā ar spēkā esošo Valkas novada teritorijas plānojumu Nekustamā īpašuma atļautā
izmantošana ir: mežsaimniecība.
5. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids:
Pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
6. Pretendentu atlases kritēriji:
6.1. Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, tā saimnieciskā
darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu,
maksātnespēju vai bankrotu.
6.2. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā
valstī, kur tas reģistrēts.
7. Izsoles norises laiks un vieta
7.1. Izsoli organizē Valkas novada domes Pašvaldības īpašumu privatizācijas komisija
7.2. Izsole notiek Valkas novada domē 2014. gada 26.augustā plkst. 11:00, Semināra ielā 9, Valkā,
1.stāva sēžu zālē.
8. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – izsoles sākumcena, maksāšanas līdzekļi un to proporcijas:
EUR 1590.00 ((viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit euro), maksāšanas līdzekļi - euro, 100%

9. Nodrošinājuma nauda
10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 159.00 (viens simti piecdesmit deviņi euro), kas
jāieskaita Valkas novada domes reģ. Nr.90009114839, Norēķinu kontā LV16UNLA0050014283134
A/S”SEB BANKA”, Valkas NG, kods UNLALV2X ar norādi: „nodrošinājuma nauda izsoles objektam
„Birzgaļi”. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš
norādītajā bankas kontā.
Izsoles uzvarētājam nodrošinājums tiks ieskaitīts maksājumā par nosolīto Nekustamo īpašumu, bet
pārējiem izsoles dalībniekiem atmaksāts septiņu dienu laikā no izsoles norises dienas, ieskaitot to
dalībnieku norādītajos norēķinu kontos.
10. Izsoles solis
EUR 100,00 (viens simti euro)
11. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība:
11.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Valkas novada domes telpās Semināra ielā 9, pirmajā
stāvā 3.kabinetā, sākot ar nākošo dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas
Vēstnesis” līdz 2014.gada 25.augustam, pulksten 16:00.
11.2. Reģistrācijas nauda – EUR 40,00 (četrdesmit euro), jāieskaita Valkas novada domes reģ.
Nr.90009114839, Norēķinu kontā LV16UNLA0050014283134 A/S”SEB BANKA”, Valkas NG, kods
UNLALV2X, vai jāiemaksā kasē ar norādi ”reģistrācijas nauda izsoles objektam „Birzgaļi”.
11.3. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, var iegūt nekustamo īpašumu
un ir izpildījusi šajos noteikumos priekšnoteikumus pretendentu atlasei.
11.4. Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums, kurā ir jānorāda gatavība piedalīties
izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem, jāuzrāda sekojoši dokumenti un jāiesniedz to kopijas
(dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām):
11.4.1. Fiziskām personām:
1) pase (ID karte) (tikai jāuzrāda);
2) izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas
Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka
pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja
persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs,
par to jāiesniedz izziņu, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas;
3) kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.
11.4.2. Juridiskām personām, tai skaitā personālsabiedrībām:
1) juridiskās personas reģistrācijas apliecība;
2) juridiskās personas pārstāvja pilnvara (ja pārstāvis darbojas uz pilnvaras pamata);
3) juridiskās personas lēmums (apliecinājums) par Nekustamā īpašuma iegādi;
4) kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.
11.5. Ja persona ir izpildījusi šos priekšnoteikumus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā
un reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību (Izsoles noteikumu
1.pielikums).
11.6. Izsoles komisija ir tiesīga pārbaudīt izsoles pretendentu sniegtās ziņas. Ja tiek konstatēts, ka izsoles
pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas, viņu neiekļauj izsoles dalībnieku sarakstā un viņš zaudē
tiesības piedalīties izsolē un viņam neatmaksā veikto nodrošinājumu.
13. Izsoles norise
13.1. Izsole notiek, ja izsoles norisē piedalās vairāk kā puse no komisijas sastāva.
13.2. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles
dalībnieka reģistrācijas apliecības.
13.3. Ja noteiktajā termiņā uz izsoli ir pieteicies tikai viens pretendents, izsoles komisija piedāvā
vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš ieradies noteiktajā laikā uz izsoli, pirkt objektu,
nosolot vienu soli. Vienīgais izsoles dalībnieks, kurš vēlas iegādāties objektu, nosolot vienu soli,
uzskatāms par izsoles uzvarētāju.
13.4. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem,
izsole tiek atlikta uz vienu stundu. Ja šajā laikā vairāk neviens izsoles dalībnieks neierodas, izsole
notiek saskaņā ar šo noteikumu 13.3.punktā noteikto kārtību.
13.5. Izsole notiek tikai tad, ja uz izsoli ir ieradies vismaz viens no vairākiem reģistrētiem izsoles
dalībniekiem. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un
viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

13.6. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ
nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
13.7. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas
apliecību.
13.8. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz
dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas
apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
13.9. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir
iepazinušies ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
13.10. Izsoles gaita tiek protokolēta (Izsoles noteikumu 2.pielikums). Izsoles protokolā atspoguļo visas
Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi
komisijas locekļi.
13.11. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles
dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
13.12. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to
pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara,
pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
13.13. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo)
cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru
nākamo solījumu.
13.14. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
13.15. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim – kas ir noteikts EUR 100,00 (viens simts euro).
13.16. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ‘’Kas sola
vairāk?’’.
13.17. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas
priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem
vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to
ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais īpašums ir pārdots personai,
kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti
protokolā.
13.18. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam
saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
13.19. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš
piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis
solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku
skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu
numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
13.20. Katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo
solīto cenu.
13.21. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles
sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā
norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
13.22. Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas
apliecību un neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc
komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas
nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts
attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks izsole atzīstama
par spēkā neesošu.
13.23. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu saņem
Izziņu (izsoles noteikumu 3.pielikums), kurā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un
samaksas kārtība.
13.24. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 7
(septiņu) darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.
13.25. Personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības, 10 dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas jāpaziņo
lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
14.

Izsoles rezultātu apstiprināšana, pirkuma līguma slēgšana un Nekustamā īpašuma tālāka
izmantošana
14.1. Izsoles rezultātus apstiprina Valkas novada dome 30 dienu laikā pēc tam, kad nosolītājs samaksājis
nosolīto cenu.
14.2. Nekustamā īpašuma nosolītājs septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas
paraksta Pirkuma līgumu.

14.3. Visus izdevumus, kas saistīti ar Nekustamā īpašuma pirkuma līguma slēgšanu un reģistrāciju uz
pircēja vārda, sedz pircējs.
14.4. Pēc pirkuma līguma noslēgšanas trīs darba dienu laikā no pašvaldības puses tiek sastādīts un
parakstīts nekustamā īpašuma nostiprinājuma lūgums.
14.5. Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu var atzīt par spēkā neesošu no tā noslēgšanas brīža, ja
atklājas, ka pircēja iesniegtajā apliecinājumā uzrādītās ziņas nav patiesas.
14.6. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu Valkas novada dome atsakās un tai atkrīt atsavinātāja
atbildības pienākums attiesājuma gadījumā. Pircēja pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai
skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties Pircējam attiesājuma gadījumā. Noslēdzot pirkuma
līgumu, Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no Valkas novada domes.
15. Samaksas kārtība
15.1. Piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, pircējam jāiemaksā par nosolīto
objektu trīs mēnešu laikā no izsoles dienas. Par maksājumu veikšanas dienu tiek uzskatīts
datums, kurā ir iesniegts kredītiestādē attiecīgais maksājumu uzdevums (bankas atzīme). Komisija
izsniedz Nosolītājam kvīti norēķinam par izsolē iegādāto objektu.
15.2. Nokavējot noteikto pirkuma maksas samaksas termiņu, nosolītājs zaudē nodrošinājumu un
Nekustamā īpašuma pirkšanas tiesības. Par to tiek paziņots pārsolītajam izsoles dalībniekam,
nosūtot piedāvājumu iegādāties Nekustamo īpašumu par viņa nosolīto cenu.
15.3. Šo noteikumu 14.2.punktā minētajā gadījumā pārsolītais pircējs stājas nosolītāja vietā un tam ir
tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža rakstveidā paziņot Izsoles
organizatoram par Nekustamā īpašuma pirkšanu.
15.4. Pēc attiecīga iesnieguma iesniegšanas, kurā norādīts bankas konts, izsoles pretendentiem, kuri
nav iekļauti izsoles dalībnieku sarakstā, izsoles dalībniekiem, kas nav ieguvuši Nekustamo īpašumu
īpašumā, pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas vai arī visiem izsoles dalībniekiem, ja izsole atzīta
par nenotikušu vai netiek rīkota, septiņu dienu laikā atmaksā nodrošinājumu, izņemot šajos
Noteikumos paredzētajos gadījumos.
15.5. Pretenzijas par to, ka ir bijusi noruna atturēt izsoles dalībnieku no piedalīšanas izsolē, izsoles
dalībnieki, iesniedzot attiecīgus pierādījumus, var pieteikt Izsoles organizatoram ne vēlāk kā trīs
dienu laikā pēc izsoles.
16.

Nenotikusi izsole
Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
16.1. noteiktajā laikā ir reģistrējies vismaz viens dalībnieks, bet uz izsoli neviens neierodas;
16.2. sākumcena nav pārsolīta;
16.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
16.4. neviens no izsoles dalībniekiem, kurš atzīts par Nekustamā īpašuma nosolītāju, neveic pirkuma
samaksu noteiktajā termiņā;
16.5. ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda izsoles dalībnieka piedalīšanās izsolē vai
nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;
16.6. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās izsolē;
16.7. ja izsolē starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus vai gaitu.

17. Nododamās tiesības un saistības
Pircējs iegūst valdījuma tiesības uz Nekustamo īpašumu pirkuma līguma spēkā stāšanās dienā. Visu risku
par zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar Nekustamo īpašumu trešajām personām. no pirkuma līguma
spēkā stāšanās dienas uzņemas pircējs.
18.

Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
18.1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Valkas novada domei par komisijas veiktajām
darbībām 5 (piecas) darba dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
18.2. Ja Komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos noteiktie termiņi.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

V. A.Krauklis

Izsoles noteikumu 1.pielikums
Valkas novada dome
Valkā, Semināra ielā 9

Reģistrācijas apliecība Nr._______
Izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, juridiskas personas pilns nosaukums
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
dzīves vieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
nomaksājis (-usi) reģistrācijas maksu EUR 40,00 (četrdesmit euro) un nodrošinājumu – EUR 159,00 (viens
simts piecdesmit deviņi euro) un ieguvis (-usi) tiesības piedalīties izsolē, kura notiks 2014.gada 26.augustā
plkst.11.00, Semināra ielā 9, Valkā, domes sēžu zālē, un kurā tiks izsolīts nekustamais īpašums Vijciema
pagastā “Birzgaļi”, kadastra numurs 9492 006 0110, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra
apzīmējums 9492 006 0110, ar kopējo platību 1.92ha.
Izsolāmā objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena) - EUR 1590.00 (viens tūkstotis pieci simti
deviņdesmit euro)
Apliecība izdota ____.gada _______________
Reģistratora vārds, uzvārds ____________________________
z.v. paraksts

Izsoles noteikumu 2.pielikums
Valkas novada dome
Valkā, Semināra ielā 9

Izziņa
norēķinam par izsolē iegūto objektu
Izsoles dalībnieka, izsolāmā objekta nosolītāja, vārds, uzvārds, juridiskās personas pilns nosaukums
_____________________________________________________________________________________
adrese un tālruņa numurs ________________________________________________________________
izsolē, kas notika 2014.gada 26.augustā Valkā, Semināra ielā 9, ieguva īpašumā nekustamo īpašumu:
Vijciema pagastā “Birzgaļi”, kadastra numurs 9492 006 0110, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 9492 006 0110 un kopējo platību 1.92ha.
Iemaksāts nodrošinājums EUR 159,00 (viens simts piecdesmit deviņi euro nulle centi) apmērā.
Līdz 2014.gada _____________________
jāpārskaita (summa ar cipariem un vārdiem)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
sekojošā kontā:
Valkas novada domes Norēķinu kases konts
LV16UNLA0050014283134
A/S”SEB BANKA”,
Valkas NG, kods UNLALV2X
Izsoles komisijas priekšsēdētājs ________________________________________
Z.v.
Protokoliste ________________________________________________________

16.§
Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā „Lejasstrūgas” atsavināšanu
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, dzīvo „***”, Ērģemes pagasts, Valkas novads, 2014.gada 20.maijā iesniegto iesniegumu par
nekustamā īpašuma „Lejasstrūgas”, Ērģemes pagastā atsavināšanu. [..]
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2014.gada 16.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 4.§) un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta 2.daļu un 3.daļu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns,
M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā „Lejasstrūgas”, kadastra numurs
9452 011 0193 atsavināšanas procedūru.
2. [..]
17.§
Par dāvanu Valkas novada 1.klašu skolēniem
________________________________________
(R.Rastaks)
Valkas novada vispārizglītojošajās skolās 2013./2014.mācību gadā skolas gaitas uzsāks 86 (uz
28.05.2014.) pirmklasnieki. Šo bērnu ģimenēm nepieciešami vislielākie izdevumi, lai iegādātos visu mācībām
nepieciešamo, jo viņiem pirmo reizi jāpērk skolas somas, penāļi, rakstāmpiederumi, lineāli, zīmēšanas bloki,
krāsas u.tml.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 13.jūnija
lēmumu (sēdes protokols Nr.6, 3.§), un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 4.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
K.Simonova, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. 2014.gada 1.septembrī izsniegt katram Valkas novada izglītības iestāžu 1.klases skolēnam dāvanu karti
kancelejas preču iegādei EUR 15,00 (piecpadsmit euro) vērtībā.
2. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
18.§
Par noteikumu Nr. 11 „Grozījums Valkas novada domes 2014.gada 27.februāra noteikumos Nr.7
“Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Valkas novada izglītības iestāžu
pirmsskolas grupās”” apstiprināšanu
______________________________________________________________________________
(R.RASTAKS)
Valkas novada dome 2014.gada 27.februārī pieņēma noteikumus Nr.7 “Par minimālo un maksimālo
izglītojamo skaitu Valkas novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”.
Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumu Nr.820 “Kārtība kādā izglītojamo uzņem internātskolā,
speciālajā izglītības iestādē un speciālajā pirmsskolas izglītības grupā, kā arī atskaita no speciālās izglītības
iestādes un speciālās pirmsskolas izglītības grupas” 9.punkts nosaka izglītojamo skaitu vienā grupā. Lai
novērstu neatbilstību, nepieciešams veikt grozījumus Valkas novada domes 2014.gada 27.februāra
noteikumos Nr.7 “Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Valkas novada izglītības iestāžu pirmsskolas
grupās”.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 13.jūnija
sēdes lēmumu (protokols Nr. 6, 4.§) un vadoties no Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmās daļas, likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta un 41.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14

deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis,
S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.11 „Grozījums Valkas novada domes 2014.gada 27.februāra noteikumos
Nr.7 “Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Valkas novada izglītības iestāžu pirmsskolas
grupās”” (pielikumā).
2. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas
vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

NOTEIKUMI
Valkā

2014.gada 26.jūnijā

Nr.11
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2014.gada 26.jūnija sēdes lēmumu
(protokols Nr.9, 18.§)

Grozījums Valkas novada domes 2014.gada 27.februāra noteikumos Nr.7 „Par minimālo
un maksimālo izglītojamo skaitu Valkas novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
26.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Valkas novada domes 2014.gada 27.februāra noteikumos Nr.7 “Par minimālo un maksimālo
izglītojamo skaitu Valkas novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” šādu grozījumu:
svītrot 7.punktu.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.jūlijā.
19.§
Par Nolikuma Nr.10 „Jāņa Cimzes balvas nolikums” apstiprināšanu
_____________________________________________________
(R.RASTAKS, V.ŠAICĀNS, U.OZOLIŅA )
Valkas novada dome izskata Izglītības un kultūras daļas vadītāja Aivara Ikšeļa sagatavoto Nolikumu „Jāņa
Cimzes balva”. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek piešķirta Jāņa Cimzes balva Valkas novada pedagogiem
par ievērojamu, ilggadēju ieguldījumu talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā, kā arī skolēnu zinātniskās
pētniecības darba vadīšanā un/vai organizēšanā. Jāņa Cimzes balva ir diploms un vienreizēja stipendija.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 13.jūnija
sēdes lēmumu (protokols Nr. 6, 6.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta un
41.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
K.Simonova, E.Lībietis, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.

Apstiprināt nolikumu Nr.10 „Jāņa Cimzes balvas nolikums” (pielikumā).
Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

NOLIKUMS
2014.gada 26.jūnijā

Valkā
Nr.10
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2014.gada 26.jūnija sēdes lēmumu
(protokols Nr.9, 19.§)

Jāņa Cimzes Balvas
nolikums
1. Jāņa Cimzes balvu piešķir ik gadu Valkas novada pedagogiem par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu
talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā, kā arī skolēnu zinātniskās pētniecības darba vadīšanā un/vai
organizēšanā. Jāņa Cimzes balvā ietilpst diploms un vienreizējā stipendija, kuras vērtība ir atkarīga no
finanšu līdzekļu pieejamības un ziedojumu summas, bet nepārsniedz trīs minimālo mēneša algu apmēru
pēc nodokļu nomaksas.
2. Balvas tiek piešķirtas par darbību to mācību priekšmetu jomās, kurās Latvijas Republikas Izglītības un
zinātnes ministrija rīko olimpiādes /konkursus ar vismaz 75 dalībniekiem valsts mēroga kārtā vai arī
Kultūras ministrija rīko radošās skates, olimpiādes/konkursus ar vismaz 50 dalībniekiem valsts mērogā,
valsts mēroga skolēnu zinātnisko darbu konkursu, vai arī tiek rīkotas Latvijas mēroga atklātās olimpiādes
ar vismaz 250 dalībniekiem.
3. Galvenie kritēriji Jāņa Cimzes balvas piešķiršanai ir:
3.1. pretendenta mācīto skolēnu iegūtie apbalvojumi Latvijas mēroga olimpiādēs un zinātnisko darbu
konkursos, kā arī starptautiskās olimpiādēs/konkursos, kuros piedalās vismaz 5 valstis;
3.2. talantīgo skolēnu vajadzībām izstrādāti un publicēti mācību līdzekļi;
3.3. talantīgo skolēnu izglītošanai paredzētu valsts vai reģiona mēroga pasākumu organizēšana.
4. Pretendentus Jāņa Cimzes balvai izvirza Valkas novada dome vai Valkas novada izglītības iestādes, vai
citas ar izglītību saistītas iestādes, kā arī citas personas.
5. Ikgadējo konkursu izsludina katru gadu Valkas novada ziņnešos un interneta vietnē www.valka.lv .
6. Jāņa Cimzes balvas piešķiršanai kandidātu izvirza līdz kārtējā gada 20. jūnijam. Balva tiek pasniegta Jāņa
Cimzes dzimšanas dienā 3.jūlijā.
7. Dalībai konkursā jāiesniedz šādi dokumenti:
7.1. Rekomendācija vai pamatojums, kas satur pretendenta izglītojošās un/vai zinātniskās darbības
raksturojumu;
7.2. informācija par pretendenta ieguldījumu talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā, kā arī skolēnu
zinātniskās pētniecības darba vadīšanā un/vai organizēšanā ne mazāk kā pēdējos 3 gados, norādot:
7.2.1. konkrētus skolēnu sasniegumus pa gadiem atbilstošajās radošā darba skatēs, olimpiādēs,
zinātnisko darbu konkursos;
7.2.2. publicēto mācību līdzekļu, metodisko materiālu un citu atbilstošo izstrādņu sarakstu;
7.2.3. organizatorisko aktivitāšu sarakstu, norādot dalībnieku skaitu.
7.3. Pretendenta dzīves gājums (Curriculum Vitae), norādot personas kodu, mājas adresi, tālruni, epastu).
8. Dokumentus iesniedz papīra formā Valkas novada domes priekšsēdētāja sekretariātā, Beverīnas ielā 3,
Valkā, Valkas novadā, LV-4701.
9. Dokumentus izskata un par balvas piešķiršanu lemj Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
nodaļas izveidota komisija. Par balvas apjomu lemj Finanšu komiteja.
10. Komisija var pieprasīt iesniedzējam precizēt informāciju un tās savlaicīgas nesaņemšanas gadījumā,
atstādināt pretendentu no konkursa.
11. Komisija līdz kārtējā gada 30.jūnijam izvērtē pretendentus un lemj par Jāņa Cimzes balvas piešķiršanu.
12. Gadā tiek piešķirtas ne vairāk kā 2 Jāņa Cimzes balvas.
13. Jāņa Cimzes balvu vienai un tai pašai personai atkārtoti nepiešķir.
14. 2014.gadā kandidātu izvirzīšana līdz 4.septembrim. Komisija kandidātus izvērtē līdz 30.septembrim. Balva
tiek pasniegta oktobra mēnesī Cimzes gada noslēguma pasākumā.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

20.§
Par nolikuma Nr.11 „Kārķu pagasta māju vietvārdu norāžu konkursa nolikums”
apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(P.PĒTERSONS, M.KREILIS, V.A.KRAUKLIS)
Dome izskata Valkas novada domes Kārķu pagasta pārvaldes sagatavoto Nolikumu „Kārķu pagasta māju
vietvārdu norāžu konkursa nolikums’’. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek izvērtētas Kārķu pagasta
administratīvās teritorijā esošās māju vietvārdu norādes un apbalvoti to īpašnieki. Konkursa mērķis veicināt
teritorijas ainavas veidošanu, rosināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību unikālas kultūrvides veidošanā.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 13.jūnija
sēdes lēmumu (protokols Nr.6., 7.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, E.Lībietis, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.

Apstiprināt Nolikumu Nr.11 „Kārķu pagasta māju vietvārdu norāžu konkursa nolikums”.
Par lēmuma izpildi atbild Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

NOLIKUMS
2014.gada 26.jūnijā

Valkā
Nr.11
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2014.gada 26.jūnija sēdes lēmumu
(protokols Nr.9, 20.§)

Kārķu pagasta māju vietvārdu norāžu konkursa
nolikums
1. Konkursa norises laiks no 2014.gada 26.jūnija līdz 2014.gada 9.augustam.
2. Konkursa mērķis:
2.1. veicināt Kārķu pagasta administratīvās teritorijas ainavas veidošanu un teritorijas sakopšanu;
2.2. rosināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību unikālas kultūrvides veidošanā;
2.3. atbalstīt īpašnieku labo gribu namu apkārtnes sakopšanā;
2.4. ar avīzes „Valkas Novada Vēstis” starpniecību popularizēt konkursa uzvarētāju pieredzi un
sasniegumus.
3. Konkursu rīko Kārķu pagasta pārvalde.
4. Vērtēšanas komisijas dalībnieki savu īpašumu vērtēšanā nepiedalās.
5. Konkursa vērtēšana:
5.1. pretendentus vērtē komisija, sekojošā sastāvā: Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs P.Pētersons, Valkas
novada domes Lauku tūrisma speciāliste S.Pilskalne, Kārķu tautas nama vadītāja D.Pieče, Valkas
novada domes ainavu arhitekte J. Kriviņa, koktēlnieks A. Magone, Valkas mākslas skolas direktore
M. Stabulniece, novada domes juriste A.Jurjāne;
5.2. objektus konkursam piesaka objekta īpašnieks vai tā pārstāvis;
5.3. konkursam pieteikšanās līdz 1.augustam, vērtēšana notiek pēc pieteikumu apkopošanas līdz
2014.gada 9.augustam, apsekojot objektus dabā;
5.4. konkursa uzvarētājus nosaka komisijas locekļu balsojums;
5.5. komisija izvērtē mājvietas norādes oriģinalitāti, apstādījumu sakoptību, teritorijas sakoptību kopumā
pie iebraucamā ceļa (zāliena, celiņu stāvokli, žoga, pastkastes u.c. objektu novietojumu). Komisija var
noteikt pārsteiguma balvas par oriģinalitāti objektu labiekārtošanā (par neparastu augu un interesantu
dekoru izvēli; par atsevišķu interesantu elementu izmantošanu u.c.).
5.6. vērtēšanas komisija vērtē objektus, par kuriem saņemti pieteikumi. Pieteikuma formu var saņemt
Kārķu pagasta pārvaldē vai elektroniski www.valka.lv mājas lapā un nodot aizpildītu anketu sūtot uz
e-pastu karki@valka.lv vai Kārķu pagasta pārvaldē. Pieteikuma veidlapa (pielikums).
6. Vispārīgie konkursa noteikumi:

6.1. komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt vērtējamo objektu, iegūtos materiālus izmantot noslēguma
pasākumā un publikācijām laikrakstā „Valkas Novada Vēstis”;
6.2. balvu fonds tiek veidots no Valkas novada domes Kārķu pagasta pārvaldes un sponsoru līdzekļiem;
6.3. sponsors izvēlas pretendentus pārsteiguma balvām.
6.4. pirmās vietas ieguvējs iegūst balvu 100,- EUR vērtībā, otrās vietas - balvu 80,- EUR vērtībā, trešās
vietas ieguvējs - balvu 70,- EUR vērtībā, ceturtās vietas ieguvējs - balvu 50,- EUR vērtībā, piektās
vietas ieguvējs - balvu 30,- EUR vērtībā un sestās vietas ieguvējs - balvu 20,- EUR vērtībā;
6.5. konkursa uzvarētāji tiek pasludināti un laureāti tiek apbalvoti Kārķu pagasta svētkos 2014.gada
9.augustā.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis
Pielikums pie Nolikuma Nr.11

PIETEIKUMA VEIDLAPA
Valkas novada domes Kārķu pagasta pārvaldes
Kārķu pagasta administratīvā teritorijā esošo māju vietvārdu norāžu
konkursam
Pieteicēja vārds/uzvārds (kontaktinformācija)

Vārds
Uzvārds
mob.tel.
Mājvietas - lauku sētas/ daudzdzīvokļu mājas nosaukums

Mājvietas nosaukuma norādes apraksts (idejas un darba autors, izmantotie materiāli,
mājas vārda izcelsme u.c.)

Īss mājvietas apraksts par tās vēsturi/ ļaudīm, kas tur dzīvojuši un dzīvo

21.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
__________________________
(E. Lībietis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2014.gada 12.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.6), vadoties no Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta, likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta,14., 15.pantiem, atklāti balsojot deputātiem:
PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa,
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** ielā ***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 1- istabas dzīvokli Raiņa ielā 18-35, Valkā, 2.stāvs, kopējā platība 33,7 m2, dzīvojamā platība
18,2 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe- labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību
ar ierobežoto atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22). Maksa par ūdeni tiek aprēķināta
ar dzīvokļa piešķiršanas dienu.
2. P i e š ķ i r t ***, pēdējā deklarētā dzīvesvieta *** iela ***, Valkā, reģistrēts dzīvokļu palīdzības I kārtas
reģistrā, 1 istabas dzīvokli Tirgus ielā 12-29, kopējā platība 27,2 m2, dzīvojamā platība 19,1 m2,
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe- daļēji labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību
ar ierobežoto atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22). Maksa par ūdeni tiek aprēķināta
ar dzīvokļa piešķiršanas dienu.
3. A t ļ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim *** ielā ***,Valkā, uz dzīvoklī deklarētā *** vārda, jo viņa māte
***, ar kuru noslēgts īres līgums, ir mirusi.
22.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Merķeļa ielā ***
____________________________________________________
(E.Lībietis)
Valkas novada dome saņēma nekustamā īpašuma Merķeļa ielā ***, Valkā, īpašnieka *** (dzīvo *** ielā ***,
Valmierā, LV-4201) iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu ***, *** un viņu nepilngadīgajiem
bērniem: ***, ***, *** Merķeļa ielā ***, Valkā, pamatojoties uz to, ka īres līgums ir beidzies 2013.gada augustā,
minētās personas tur nedzīvo, kā arī nav tiesiska pamata dzīvot un būt deklarētām Merķeļa ielā ***, Valkā. [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu
Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 15
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu Merķeļa ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, jo zudis tiesiskais pamats būt
deklarētiem minētajā dzīvesvietā, šādām personām:
1.1. ***, personas kods ***-***;
1.2. ***, personas kods ***-***;
1.3. ***, personas kods ***-***;
1.4. ***, personas kods ***-***;
1.5. ***, personas kods ***-***.
2. [..]
23.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Raiņa ielā ***
____________________________________________________
(E.Lībietis)
Valkas novada dome saņēma dzīvokļa Raiņa ielā ***, Valkā, Valkas novadā, īpašnieka pilnvarotās
personas *** iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu ***. [..]

Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu
Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 15
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu Raiņa ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, ***, personas kods ***-***,jo
zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
24.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkas pagastā
____________________________________________________
(E.Lībietis)
Valkas novada dome saņēma īpašuma “***”, Valkas pagastā, Valkas novadā, īpašnieka *** iesniegumu par
deklarētās dzīvesvietas anulēšanu *** “***”, Valkas pagastā. [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu
Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 15
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu “***”, Valkas pagastā, Valkas novadā, LV-4701, ***, personas kods ***-***, jo
zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
25.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Rīgas ielā ***
____________________________________________________
(E.Lībietis)
Valkas novada dome saņēma dzīvokļa Rīgas ielā ***, Valkā, īrnieces *** iesniegumu ar lūgumu anulēt
deklarēto dzīvesvietu *** Rīgas ielā ***, Valkā (neesot iespējams ar viņu dzīvot kopā). [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daļas 2.punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu
Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 15
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu Rīgas ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, ***, personas kods ***-***, jo
zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
26.§
Par Valkas novada domes komiteju locekļu ievēlēšanu
_____________________________________________
(V.A.Krauklis)
K.Simonova lēmuma projektā apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
2014.gada 1.jūlija Valkas novada domes ārkārtas sēdē tika izveidota Valkas novada domes Finanšu
komiteja un ievēlēti komiteju locekļi (protokols Nr.11, 1.§).
2014.gada 11.jūlija Valkas novada domes ārkārtas sēdē tika izveidota Valkas novada domes Izglītības,
kultūras un sporta komiteja un ievēlēti komiteju locekļi (protokols Nr.14, 2.§).
2014.gada 29.maija Valkas novada domes sēdē tika izbeigtas deputāta Aivara Ikšeļa pilnvaras (protokols
Nr.7, 39.§). Līdz ar to Finanšu komitejā un Izglītības, kultūras un sporta komitejā ir vakanta viena komitejas
locekļa vieta (iepriekš bija Aivars Ikšelis).
Valkas novada vēlēšanu komisijas 2014.gada 2.jūnija sēdē (protokols Nr.2) Aivara Ikšeļa vietā par Valkas
novada domes deputātu tika apstiprināta Kristīne Simonova.

Likuma „Par pašvaldībām” 55.panta 1.daļa nosaka, ka katram deputātam jābūt vismaz vienas domes
komitejas loceklim.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 10.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis,
S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Finanšu komitejā ievēlēt deputāti Kristīni Simonovu.
2. Izglītības, kultūras un sporta komitejā ievēlēt deputāti Kristīni Simonovu.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
27.§
Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam
_______________________________________________________
(V.Zariņš)
Novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Valkas novada dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa 2014.gada
6.jūnija iesniegumu ar lūgumu piešķirt ikgadējā atvaļinājuma daļu no 14.07.2014.-20.07.2014.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 41.panta pirmās daļas un Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra nolikuma „Valkas
novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” (protokols Nr.14, 11.§) 2.2. un 2.3.punktu,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, E.Lībietis, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim ikgadējā atvaļinājuma daļu no
2014.gada 14.jūlija līdz 2014.gada 20.jūlijam (ieskaitot) par nostrādāto laiku no 2013.gada 2.oktobra līdz
2014.gada 1.janvārim.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
28.§
Par Valkas mežaparka ieceres publisku apspriešanu
__________________________________________
(A.Jurjāne)
Atbilstoši valkas novada domes 2014.gada 24.aprīļa lēmumam „Par ieceri izveidot mežaparku” (protokols
Nr.6, 9.§)ir izstrādāts Valkas mežaparka skiču projekts un saņemti pozitīvi atzinumi no Dabas aizsardzības
pārvaldes un Valsts meža dienesta Ziemeļvidzemes virsmežniecības. Abu institūciju speciālisti ir apsekojuši
plānotā Mežaparka teritoriju. Vēl nepieciešams uzmērīt divus zemes gabalus un pasūtīt visas meža platības
mežaudzes inventarizāciju.
Atbilstoši MK noteikumiem Nr.123„Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to
apsaimniekošanu” par ieceri mežā izveidot parku vai mežaparku pašvaldība rīko publisko apspriešanu.
Publiskajai apspriešanai tiek nodotas mežaparka projekta skices.
Līdz ar to pamats rīkot mežaparka ieceres publisku apspriešanu Valkas novada pašvaldības nolikuma
VII.nodaļas noteiktajā kārtībā. Valkas iedzīvotāji tiks aicināti iesniegt priekšlikumus par plānotajiem mežaparka
infrastruktūras elementiem un senu atjaunojamu nosaukumu vai jaunu piešķiršanu mežaparka teritorijā
esošajiem dīķiem, meža gabaliem, Pedeles līčiem u.tml.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 611.-612.pantu,MK noteikumu Nr.123 „Noteikumi par parku un
mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu” 4.punktu un Valkas novada pašvaldības nolikuma
VII.nodaļu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova,
E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1.

Rīkot Valkas mežaparka ieceres publisko apspriešanu no 2014.gada 14.jūlija līdz 8.augustam.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Novada būvvaldes ainavu arhitektei līdz 2014.gada 14.jūlijam aktualizēt mežaparka skiču projektu, ņemot
vērā Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts meža dienesta Ziemeļvidzemes virsmežniecības ieteikumus
un sagatavot projekta informatīvos materiālus publiskajai apspriešanai, t.sk., plāna planšetes.
Saimniecības pārzinim uzstādīt projekta plāna planšetes interesentiem pieejamā vietā domes telpās.
Teritorijas plānošanas daļas vadītājai organizēt neuzmērīto zemesgabalu (kadastra Nr.94010080215 un
Nr.94010070312) uzmērīšanu un visu meža zemju inventarizāciju.
Aicināt Valkas pilsētas iedzīvotājus un citus interesentus izteikt viedokli par mežaparka ieceri, iesniegt
priekšlikumus par plānotajiem mežaparka infrastruktūras elementiem un vietu nosaukumiem (pielikumā
aptaujas lapa).
Priekšsēdētāja sekretariāta sekretārei ievietot informatīvos mežaparka projekta materiālus Valkas novada
domes mājas lapā.
Par lēmuma izpildi atbild izpilddirektors.
Lēmuma izpildi kontrolē priekšsēdētājs.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 26.jūnija sēdes lēmumam
(protokols Nr.9,28.§)

Valkas mežparka publiskās apspriešanas aptaujas lapa
Lūdzam norādīt aptaujas lapas iesniedzēja datus:
Vārds, Uzvārds/
juridiskās personas nosaukums:
Kontaktinformācija
Dzīvesvieta/ juridiskā adrese;

Mežaparka ieceri atbalstu  vai noraidu 
(atbilstošu variantu atzīmē ar krustiņu)
Mežaparka ieceres atbalstīšanas vai noraidīšanas iemesls:

Jūsu priekšlikumi, ierosinājumi:
1) Par atsevišķiem infrastruktūras elementiem (norādīt vietu, objekta nr. projektā vai aprakstu
un kādu elementu vajadzētu būvēt/nebūvēt, saglabāt/novākt):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2) Par vietu vai objektu nosaukumiem (objekts:dīķis, meža gabals, taka u.c. – tā nosaukums,
pamatojums):
_____________________________________________________________________________

3) Cits ierosinājums:
_____________________________________________________________________________

Datums

Paraksts

29.§
Par rīkojuma apstiprināšanu
__________________________
(V.Zariņš)
2014.gada 29.maijā Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Par ielu tirdzniecības vietas cenas
apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 38.§), ar kuru apstiprināja Valkas novada domei piederošajā īpašumā ielu
tirdzniecībai vienas tirdzniecības vietas cenu EUR 3,30. Lēmuma 5.punkts noteica, ka izcenojums neattiecas uz
tirgus teritoriju un Valkas novada domes organizētajiem gadatirgiem.
Savukārt, 2014.gada 29.maija Valkas novada domes lēmums „Par Valkas novada domes Valkas pilsētas
tirgus maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 18.§) nosaka izcenojumus tirgotājiem,
kas tirgojas Valkas pilsētas tirgus teritorijā un gadatirgos, bet lēmuma 5.punkts nosaka, ka lēmums stājas
spēkā pēc SIA „Valkas pilsētas tirgus” izslēgšanas no Komercreģistra.
Abi minētie lēmumi nosaka tirdzniecības maksas apmēru katrs savā teritorijā, bet nenosaka tirdzniecības
vietu izcenojumu gadatirgos pārejas periodā līdz SIA „Valkas pilsētas tirgus” izslēgšanai no Komercreģistra. Lai
neradītu zaudējumus organizējot tirgu Valkas novada domei, Valkas novada domes priekšsēdētājs 2014.gada
16.jūnijā izdeva rīkojumu Nr.73-v „Par Valkas novada domes 29.05.2014. lēmuma „Par ielu tirdzniecības vietas
cenas apstiprināšanu” 5.punkta nepiemērošanu”, nosakot, ka līdz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas
pilsētas tirgus” izslēgšanai no Komercreģistra nepiemērot 2014.gada 29.maija lēmuma „Par ielu tirdzniecības
vietas cenas apstiprināšanu” 5.punktu.
Vadoties no Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada
pašvaldības nolikums”, 16.15.punkta, kas nosaka, ka domes priekšsēdētājs ārkārtas gadījumos izdod
rīkojumus par jautājumiem, kas ir domes kompetencē, kuri pēc tam apstiprināmi tuvākajā domes sēdē, domei ir
jāapstiprina Valkas novada domes priekšsēdētāja 2014.gada 16.jūnija rīkojums Nr.73-v „Par Valkas novada
domes 29.05.2014. lēmuma „Par ielu tirdzniecības vietas cenas apstiprināšanu” 5.punkta nepiemērošanu”,
pretējā gadījumā tas uzskatāms par spēkā neesošu no izdošanas brīža.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 14.punkta a) apakšpunkta un 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada pašvaldības
nolikums”, 16.15.punkta, deputāti atklāti balsojot: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
K.Simonova, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns,
M.Kreilis, I.Noviks, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes priekšsēdētāja 2014.gada 16.jūnija rīkojumu Nr.73-V „Par Valkas novada
domes 29.05.2014. lēmuma „Par ielu tirdzniecības vietas cenas apstiprināšanu” 5.punkta nepiemērošanu”.
2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

