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 31.jūlijā

Nr. 11

Sēde sasaukta pulksten 10.00, Semināra ielā 9, Valkā.
DARBA KĀRTĪBA:
1.
2.
3.
4.

Par neapdzīvojamo telpu Rīgas ielā 22, Valkā, nomas izsoli.
Par J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu.
Par Valkas novada kultūras iestāžu nolikumu apstiprināšanu.
Par amatiermākslas kolektīvu darbību un finansēšanu Valkas novada kultūras iestādēs nolikuma
apstiprināšanu.
5. Par amata vietas izveidi Kārķu pamatskolā pirmsskolas grupas darba nodrošināšanai.
6. *** iesnieguma izskatīšana.
7. *** iesnieguma izskatīšana.
8. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas - zemes gabala „Lauri”, Zvārtavas
pagastā, Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu.
9. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas - zemes gabalu „Brieži”, Ērģemes
pagastā, Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu.
10. Par nekustamā īpašuma Kārķu pagastā „Mētras” atsavināšanu.
11. Par zemes gabala Valkā, Meža ielā 10 pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.
12. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas- zemes gabalu „Salaskalēji”, Kārķu
pagastā, Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu.
13. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala „Jūkupes”, Valkas
pagastā, Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu.
14. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Ausekļa ielā ***.
15. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Ausekļa ielā ***.
16. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Vijciema pagastā.
17. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
18. Par pašvaldības līdzdalību un līdzfinansējumu Valkas pilsētas tranzīta ielas – Rīgas ielas posmā no
Zemgales ielas līdz pilsētas robežai rekonstrukcijā.
19. Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas novada Bērnu –
jaunatnes sporta skolas sporta zālē” īstenošanu.
20. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem Raiņa ielā 14A un Rīgas ielā 6, Valkā, Valkas
novadā.
21. Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Kārķu pamatskolā”
īstenošanu.
22. Par grozījumiem 2014.gada 27.janvāra Valkas novada domes sēdes lēmumā (protokols Nr.1, 21.§)
pielikumā Nr.2.
23. Par aizņēmumu procentu maiņu.
24. Par saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Valkas
novada domes 2014.gada pamatbudžets” apstiprināšanu.
25. Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā apstiprināšanu.
26. Par Valkas novada domes Valkas pilsētas stadiona maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
27. Par komisijas izveidošanu interešu izglītības programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei Valkas
novadā.
28. Par stipendiju piešķiršanas komisijas apstiprināšanu.
29. Par atbalstu jauniešu spēlei „Jaunie Rīgas sargi: „Latvijas hronikas”.

30. Par 2014.gada 23.jūlija rīkojuma Nr.88-v „Par Valkas pamatskolas logu pārdošanu par brīvu cenu”
apstiprināšanu.
31. Par nekustamā īpašuma Kārķu pagasta „Tirgotava” pirkumu.
32. Par dienesta dzīvokļa statusa piešķiršanu Valkā, Kalna ielai 1.
33. Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam.
34. Par Izglītības pārvaldes un Valkas pilsētas stadiona struktūrvienību un amatu un citu struktūrvienību amatu
vietu darba samaksas sarakstu likvidēšanu.
35. Par Valkas novada domes Attīstības lietu komitejas locekļa ievēlēšanu.
36. Par 2014.gada 24.jūlija rīkojuma Nr.89-v „Par Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumiem Valkas novadā”
apstiprināšanu.
37. Valkas novada deputāta Ernesta Lībieša iesnieguma par deputāta pilnvaru nolikšanu izskatīšana.
1.§
Par neapdzīvojamo telpu Rīgas ielā 22, Valkā, nomas izsoli
_______________________________________________________
(A.Jurjāne)
Pamatojoties uz 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumus Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem”, tika rīkota neapdzīvojamo telpu Nr.8 ar kopējo platību 11,9 m2 (3.stāvs) Valkā, Rīgas ielā 22,
nomas izsole.
Izsolei ir iesniegts viens piedāvājums slēgtā aploksnē. [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2014.gada 21.jūlija sēdes lēmumu
(protokols Nr.8, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punkta, Valsts un pašvaldību
mantas atsavināšanas likuma 32.panta, MK noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
35.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pretendenta – ***, personas kods *** – ***, adrese – ***, Somija (Finland), piedāvāto nomas
maksu EUR 1,50 par vienu kvadrātmetru par neapdzīvojamām telpām Nr.8, ar kopējo platību 11,9 m2
(3.stāvs), Valkā, Rīgas ielā 22.
2. Slēgt nomas līgumu ar *** par neapdzīvojamo telpu nomu Nr.8, Rīgas ielā 22, Valkā.
3. [..]
2.§
Par nolikuma Nr.13 „J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas nolikums”
apstiprināšanu
_______________________________________________
(R.Rastaks)
Saņemts J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktora Jāņa Ludberga iesniegums ar lūgumu apstiprināt
iestādes nolikumu.
Latvijas Republikas Izglītības likuma 22.panta 1.daļā noteikts, ka pašvaldības izglītības iestādes darbojas,
pamatojoties uz Izglītības likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī iestādes nolikumu, kuru
apstiprina dibinātājs.
J.Cimzes Valkas Mūzikas skola ir izstrādājusi iestādes nolikuma projektu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 9.jūlija sēdes
lēmumu (protokols Nr.7, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas
2.punkta, Izglītības likuma 22.panta 1.daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns,
M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.

Apstiprināt nolikumu Nr.13 „J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas nolikums” (pielikumā).
Atcelt Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija sēdes lēmuma (protokols Nr.4, 38.§) 1.5.punktu.
Par lēmuma izpildi atbild J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktors.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

NOLIKUMS
Valkā
2014.gada 31.jūlijā

Nr.13
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2014.gada 31.jūlija sēdes lēmumu
(protokols Nr.11, 2.§)

J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas nolikums
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu
un Vispārējās izglītības likuma 9.pantu

I Vispārīgie noteikumi
1. J.Cimzes Valkas Mūzikas skola (turpmāk tekstā – Iestāde) ir pašvaldības - Valkas novada domes (turpmāk
tekstā – Dome) dibināta un pakļautībā esoša profesionālās ievirzes izglītības iestāde.
2. Iestāde īsteno licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas un licencētas
interešu izglītības programmas.
3. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, šis nolikums un citi
izglītības iestādes darbību reglamentējošie normatīvie akti.
4. Iestāde ir juridiska persona, tai var būt sava simbolika – karogs, zīmogs, noteikta parauga veidlapas.
Iestāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts un pašvaldības simboliku.
5. Iestādes juridiskā adrese: Semināra iela 25, Valka, Valkas novads, LV-4701.
6. Programmas īstenošanas vietas: J.Cimzes Valkas Mūzikas skola, Semināra iela 25 - Valka, Valkas novads
un Kārķu pamatskola, Kārķu skola, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads.
7. Iestādes struktūrshēma noteikta Iestādes nolikuma pielikumā.
II Iestādes darbības pamatvirziens, mērķi un uzdevumi
8. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
9. Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācīšanas un mācīšanās procesu,
kas nodrošina profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto un interešu izglītības mērķu
sasniegšanu.
10. Iestādes uzdevumi ir:
10.1. īstenot licencētās profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā;
10.2.nodrošināt iespēju izglītojamajiem (turpmāk – audzēkņiem) apgūt profesionālās ievirzes
pamatzināšanas un prasmes mūzikā;
10.3. izvēlēties atbilstošas mācīšanas un mācīšanās metodes un formas;
10.4. sagatavot audzēkņus mūzikas profesionālās vidējās izglītības mūzikas programmu apguvei;
10.5. veicināt profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes nodrošināšanu, analizēt paveikto un noteikt tālākās
attīstības virzienus;
10.6. veicināt kvalitatīvas mācību un materiālās bāzes veidošanu iestādē;
10.7. sadarboties ar audzēkņu vecākiem (personām, kas realizē aizgādību), lai nodrošinātu un veicinātu
pozitīvu izglītojošo darbību, informācijas apmaiņu un sadarbību izglītības programmu mērķu
īstenošanā;
10.8. racionāli izmantot izglītībai piešķirtos resursus;
10.9. sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;
10.10. veidot mūzikas vidi un tradīcijas, organizēt koncertus;
10.11. saglabāt un popularizēt Jāņa Cimzes devumu;
10.12. nodrošināt mūžizglītības iespēju pieaugušo muzikālajā interešu izglītībā.
III Īstenojamās izglītības programmas
11. Iestāde īsteno šādas licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas:
11.1. Taustiņinstrumentu spēle, Klavierspēle – kods 20V 212 01;
11.2. Taustiņinstrumentu spēle, Akordeona spēle – kods 20V 212 01;
11.3. Stīgu instrumentu spēle, Vijoles spēle – kods 20V 212 02;
11.4. Stīgu instrumentu spēle, Kokles spēle – kods 20V 212 02;

11.5. Pūšaminstrumentu spēle, Flautas spēle – kods 20V 212 03;
11.6. Pūšaminstrumentu spēle, Klarnetes spēle – kods 20V 212 03;
11.7. Pūšaminstrumentu spēle, Saksofona spēle – kods 20V 212 03;
11.8. Pūšaminstrumentu spēle, Fagota spēle – kods 20V 212 03;
11.9. Pūšaminstrumentu spēle, Trompetes spēle – kods 20V 212 03;
11.10. Pūšaminstrumentu spēle, Eifonija spēle – kods 20V 212 03;
11.11. Pūšaminstrumentu spēle, Tubas spēle – kods 20V 212 03;
11.12. Sitaminstrumentu spēle – kods 20V 212 04;
11.13. Vokālā mūzika, Kora klase – kods 20V 212 06.
12. Iestāde var licenzēt un akreditēt arī citas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas.
13. Atbilstoši pieprasījumam, iestāde var īstenot interešu izglītības programmas audzēkņiem
pieaugušajiem, to saskaņojot ar Domi.
14. Iestāde var iesaistīties starptautiskā sadarbībā audzēkņu apmaiņas programmās.

un

IV Izglītības procesa organizācija
15. Audzēkņu uzņemšana Iestādē notiek saskaņā ar Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu,
Iestādes izstrādātajiem un Domes apstiprinātajiem reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem par
audzēkņu uzņemšanu.
16. Iestāde drīkst noteikt iestājpārbaudījumus audzēkņu uzņemšanai, audzēkņa atbilstība izglītības
programmas apguves uzsākšanai, muzikālo dotību – muzikālās dzirdes, ritma izjūtas un muzikālās
atmiņas novērtēšanai.
17. Izglītības procesu Iestādē reglamentē Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, profesionālās
ievirzes izglītības programmas un citi normatīvie akti.
18. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas garums ir 40 minūtes.
19. Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana ietver teorētiskās un praktiskās mācības, kā arī
radošo darbību. Izglītības programmas tiek īstenotas grupu un individuālajās nodarbībās, audzēkņu
pastāvīgajā darbā, ārpusstundu pasākumos – koncertos, konkursos, festivālos, skatēs u.c.
20. Mācību gada sākumu, beigas un brīvdienas nosaka Ministru kabinets.
21. Mācību slodze audzēknim nedrīkst pārsniegt:
21.1. vienā profesionālās ievirzes izglītības programmā 12 stundas nedēļā;
21.2. vienā dienā 4 stundas.
22. Audzēkņu sasniegumi – zināšanas, prasmes un iemaņas tiek vērtētas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
23. Audzēkņiem izsniedz Apliecību par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi mūzikā Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā.
24. Interešu izglītības programmas apguves organizācija tiek noteikta attiecīgajā programmā.
V Audzēkņu tiesības un pienākumi
25. Audzēkņu tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi ārējie
normatīvie akti un Iestādes iekšējās kārtības noteikumi.
VI Izglītības iestādes vadība, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi
26. Iestādi vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dome pēc saskaņošanas ar Latvijas
Nacionālo kultūras centru.
27. Direktora atbildība noteikta Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora pienākumi un tiesības
noteikti amata aprakstā un darba līgumā.
28. Pedagogu tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Darba
likums, Darba aizsardzības likums, Iestādes Darba kārtības noteikumi un citi normatīvie akti. Tie precizēti
noslēgtajos darba līgumos un amata aprakstos.
29. Citu darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Darba likums, Darba aizsardzības likums, Darba kārtības
noteikumi un citi ārējie un iekšējie normatīvie akti. Tie precizēti noslēgtajos darba līgumos un amata
aprakstos.
VII Iestādes padomju izveidošanas kārtība un kompetence
30. Dažādu ar mācību un audzināšanas darbību saistītu jautājumu koleģiālai risināšanai atbilstoši
normatīvajiem aktiem ir izveidota pedagoģiskā padome. Tā darbojas saskaņā ar Pedagoģiskās padomes
Reglamentu, kuru apstiprina direktors.
31. Sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai ir izveidota Skolas padome. Tā darbojas
saskaņā ar Izglītības likumu un Skolas padomes reglamentu, ko izdod Padome, saskaņojot to ar
direktoru.

VIII Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas un administratīvo aktu
vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība
32. Iestāde patstāvīgi izstrādā iekšējos normatīvos aktus (iekšējie noteikumi, nolikumi, instrukcijas) saskaņā ar
iestādes nolikumu, Ministru kabineta noteikumiem un citiem ārējiem normatīviem aktiem. Iekšējos
normatīvos aktus apstiprina Direktors.
33. Iestādes darbības tiesiskuma nodrošināšana pamatojas uz Administratīvā procesa likumu.
34. Iestādes darbības tiesiskumu nodrošina tās Direktors.
35. Interešu konflikta risinājums balstās uz attiecīgajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
36. Iestādes darbinieku pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Iestādes Direktors.
37. Iestādes izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Valkas novada domē Administratīvā
procesa likuma noteiktajā kārtībā.
IX Iestādes saimnieciskā darbība, finansēšanas avoti un kārtība
38. Iestādes finansēšanas avoti ir:
38.1. valsts mērķdotācija akreditētu profesionālās ievirzes programmu mūzikā īstenošanai Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā;
38.2. Domes līdzfinansējums izglītības programmu īstenošanai;
38.3. Domes finansējums iestādes uzturēšanai;
38.4. vecāku maksa par audzēkņu mācībām Domes noteiktajā kārtībā;
38.5. finanšu līdzekļi, kas saņemti par maksas pakalpojumu sniegšanu;
38.6. finanšu līdzekļi, kurus var saņemt no fizisku un juridisku personu ziedojumiem un dāvinājumiem;
38.7. finansējums no citiem finanšu instrumentiem (Eiropas struktūrfondi, ārvalstu finansējums u.c.).
39. Punktā 38.6. iegūtie finanšu līdzekļi izmantojami tikai norādītajam mērķim vai iestādes uzdevumu
veikšanai, koncertdarbībai, pedagogu un audzēkņu materiālajai stimulēšanai.
40. Iestādes budžeta tāmi apstiprina Dome.
41. Kārtību, kādā veic grāmatvedības un statistikas uzskaiti, nosaka ārējie un iekšējie normatīvie akti.
Grāmatvedības uzskaiti veic Domes Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
42. Iestādei ir tiesības veikt saimniecisko un citāda veida darbību saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ja tas
netraucē izglītības programmu īstenošanu.
43. Direktors ir tiesīgs slēgt saimnieciskos līgumus ar juridiskām un fiziskām personām savu pilnvaru ietvaros.
44. Iestāde var sniegt ārpusstundu vai citus maksas pakalpojumus, ja tas netraucē izglītības programmu
īstenošanu, Domes noteiktajā kārtībā.
45. Iestāde par ziedojumiem, kas saņemti mantas vai pakalpojuma veidā, sastāda pieņemšanas aktu, kurā
norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un kvantitatīvos rādītājus.
X Iestādes reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība
46. Iestādes reorganizācijas vai likvidācijas procesu veic Dome, saskaņojot ar Kultūras ministriju.
XI Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
47. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā Iestādes nolikumu.
Iestādes nolikumu apstiprina Dome.
48. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc Domes, direktora vai Skolas padomes priekšlikuma.
Grozījumus nolikumā apstiprina Dome.
XII Citi noteikumi
49. Atbilstoši normatīvajiem aktiem iestāde kārto lietvedību. Lietvedības darba organizācija skolā noteikta
Lietvedības nolikumā, ko apstiprina Direktors.
50. Atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām Iestāde lieto Valsts izglītības informācijas sistēmu un atbild par
informācijas ievadīšanu un aktualizēšanu sistēmā.
51. Iestāde savā darbībā ievēro izglītības iestādēm noteiktās higiēnas normas un noteikumus.
52. Iestāde nodrošina darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumu ievērošanu, veselībai nekaitīgu un
drošu apstākļu radīšanai darbam un mācībām.
53. Ugunsdrošības noteikumu ievērošana iestādē nodrošina saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības
likumu un 2004.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”.
54. Iestāde ir tiesīga piedalīties un iesaistīties starptautiskajos projektos, kurus organizē gan pati iestāde, gan
citas institūcijas.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

PIELIKUMS
J.CIMZES VALKAS MŪZIKAS SKOLAS
NOLIKUMAM

J. Cimzes Valkas Mūzikas skolas
STRUKTŪRSHĒMA
Skolas
padome

Direktors

Pedagoģiskā
padome

Direktora vietnieks
izglītības jomā

Tehniskie darbinieki

Metodiskā komisija
Valkas novada domes priekšsēdētājs

Pedagogi

3.§
Par Valkas novada kultūras iestāžu nolikumu apstiprināšanu
_______________________________________________
(R.Rastaks)

V.A.Krauklis

Valkas novada dome izskata Izglītības un kultūras daļas vadītāja Aivara Ikšeļa sagatavoto kultūras
iestādes nolikumu projektus atbilstoši kultūras ministrijas izstrādātajam paraugnolikumam, ietverot izmaiņas
novada administrācijas struktūrā. Sagatavoti sekojoši Valkas novada kultūras iestāžu nolikumi: Turnas tautas
nama nolikums; Kārķu tautas nama nolikums; Saieta nama „Lugažu muiža” nolikums; Vijciema tautas nama
nolikums; Mierkalna tautas nama nolikums.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 9.jūlija
sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 2.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 8.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Mainīt nosaukumu „Kārķu pagasta tautas nams” uz „Kārķu tautas nams”.
2. Mainīt nosaukumu „Zvārtavas pagasta tautas nams” ar adresi: Luturskola, Stepi, Zvārtavs pagasta, Valkas
novads, LV-4735 un „Mierkalna tautas nams” ar adresi: Mierkalna tautas nams, Zvārtavas pagasts, Valkas
novads, LV-4735.
3. Veikt grozījumus par nosaukumu maiņu saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības
nolikums”.
4. Apstiprināt Valkas novada kultūras iestāžu nolikumus:
4.1. Nolikumu Nr.14 „Turnas tautas nama nolikums” (pielikumā);
4.2. Nolikumu Nr.15 „Kārķu tautas nama nolikums” (pielikumā);
4.3. Nolikumu Nr.16 „Saieta nama „Lugažu muiža” nolikums” (pielikumā);
4.4. Nolikumu Nr.17 Vijciema tautas nama nolikums” (pielikumā);
4.5. Nolikumu Nr.18 „Mierkalna tautas nama nolikums” (pielikumā);
5. Atcelt Valkas novada domes 2010.gada 25.novembra sēdes lēmumu “Valkas novada Tautas namu
nolikumu apstiprināšana” (protokols Nr.12, 33.§).
6. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
7. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
8. Lēmuma 4.punkts stājas spēkā pēc lēmuma 3.punktā minēto grozījumu apstiprināšanas.

NOLIKUMS
2014.gada 31.jūlijā

Valkā

Nr.14
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2014.gada 31.jūlija sēdes lēmumu
(protokols Nr.11,3.§)

Turnas tautas nama nolikums
Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu
un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu

I Vispārīgie jautājumi
1. Turnas tautas nams (turpmāk nolikumā – Tautas nams) ir Valkas novada domes (turpmāk nolikumā–
Dome) izveidota pašvaldības kultūras iestāde Valkas novada Ērģemes pagastā, kuras mērķis ir rūpēties
par kultūru, nodrošināt pagasta kultūras dzīves norišu daudzveidību, pieejamību un pagasta kultūras
mantojuma mērķtiecīgu izmantošanu un kultūras aktivitāšu koordinēšanu un plānošanu Ērģemes pagastā.
2. Kultūras iestādes nosaukums latviešu valodā ir „Turnas tautas nams”.
3. Tautas namam nav zīmoga, Domes Grāmatvedības un finanšu nodaļā ir atsevišķa budžeta tāme un
finanšu uzskaite.
4. Tautas nama juridiskā adrese: „Valžkalni”, Turna, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711, Latvijas
Republika.
5. Tautas nams ir tiešā Domes administrācijas pārraudzībā.
6. Tautas nams veic savas funkcijas un uzdevumus sadarbībā ar Domes administrāciju, struktūrvienībām, un
valsts institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām.
7. Tautas nama struktūrshēma noteikta iestādes nolikuma pielikumā.
8. Tautas nama darbību regulē Latvijas Republikas likumi, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi,
Valkas novada domes lēmumi, šis nolikums.
II Tautas nama mērķis, funkcijas un uzdevumi
9. Tautas nama mērķis ir kvalitatīvas kultūrvides veidošana un uzturēšana Valkas novada Ērģemes pagastā,
kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana, kā arī mākslinieciskās jaunrades attīstības
veicināšana un nodrošināšana.
10. Tautas nama funkcijas un uzdevumi ir:
10.1.
īstenot Latvijas Republikas kultūras politikas pamatvirzienus, pamatojoties uz Ērģemes
pagasta iedzīvotāju dažādo sociālo, nacionālo un interešu grupu iespējām un vajadzībām;
10.2.
apzināt Ērģemes pagasta sabiedrības pašdarbības kolektīvu un vietējās iedzīvotāju kopienas
ierosinājumus, sagatavot priekšlikumus kultūrpolitikas veidošanai un efektīvai problēmu risināšanai
sabiedrības viedokļa veidošanā, pašdarbības kolektīvu atbalstīšanā un realizēšanā;
10.3.
izstrādāt, realizēt un piedalīties novada, reģiona, nacionālajos un starptautiskajos kultūras
pasākumos, procesos, programmās, festivālos, konkursos u.c.;
10.4.
nodrošināt valsts svētku, piemiņas dienu, latviešu tautas tradicionālo svētku, novada svētku,
festivālu, koncertu, izstāžu un citu kultūras norišu kvalitatīvu realizēšanu Ērģemes pagastā;
10.5.
veicināt un atbalstīt nacionālo kultūras biedrību un Ērģemes pagasta pārstāvēto
mazākumtautību jaunrades kolektīvu darbību;
10.6.
izskatīt Ērģemes pagasta iedzīvotāju iesniegumus un ierosinājumus par kultūras jautājumiem,
sniegt skaidrojumus, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt pasākumus sūdzību izraisījušo apstākļu
novēršanā;
10.7.
nodrošināt kultūras pasākumu reklāmu, sadarboties ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem;
10.8.
veikt kultūras norišu un saimnieciskās darbības savlaicīgu plānošanu;
10.9.
nodrošināt Tautas nama darbību, risināt tā materiāli tehniskās apgādes jautājumus;
10.10.
realizēt Domes iniciatīvas, kultūras pasākumu, norišu, programmu un projektu jomā;
10.11.
veidot līgumattiecības ar sadarbības partneriem, iesaistīt pašvaldības iestādes,
nodibinājumus, biedrības, amatieru un profesionālos kolektīvus, individuālos izpildītājus nozīmīgu
Valkas novada Ērģemes pagasta pasākumu un projektu veidošanai;
10.12.
veicināt Turnas tautas nama kolektīvu piedalīšanos novada, valsts un starptautiskajos kultūras
pasākumos;

10.13.
kultūras projektiem pašvaldības piešķirtos līdzekļus izlietot saskaņā ar pašvaldības
apstiprinātām ieņēmumu – izdevumu tāmēm, kā arī nodrošināt piešķirto līdzekļu efektīvu izlietošanu
un atbildēt par līdzekļu izlietojumu;
10.14.
iesniegt Domei izskatīšanai un sagatavot akceptēšanai priekšlikumus vai lēmumu projektus ar
kultūru saistītos jautājumos;
10.15.
nodrošināt abpusēju informācijas apriti starp Tautas namu un Kultūras ministriju, kāda
nepieciešama Kultūras institūciju likuma 1.pantā norādīto mērķu sasniegšanai.
11. Nolikumā neparedzētus jautājumus Tautas nams risina normatīvo aktu noteiktā kārtībā un saskaņā ar
Domes lēmumiem un rīkojumiem.
III Tautas nama organizatoriskā struktūra un darbība
12. Tautas namu izveido, reorganizē vai likvidē Dome.
13. Tautas nama saturisko darbību pārrauga Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.
14. Tautas namu vada vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dome. Darba līgumu ar Tautas nama
vadītāju slēdz Domes izpilddirektors.
15. Tautas nama vadītāja pienākumus, atbildību un tiesības nosaka normatīvie akti, Domes lēmumi un
rīkojumi, šis Nolikums.
16. Tautas nama vadītājs atbild par Tautas nama darbību un atbilstoši savām funkcijām un tiesībām:
16.1.
plāno un organizē Tautas nama darbību un kontrolē noteikto uzdevumu izpildi;
16.2.
plāno Tautas nama budžetu, sniedz atskaites par budžeta izpildi;
16.3.
sagatavo priekšlikumus par Tautas nama un tā amatierkolektīviem nepieciešamajiem amatiem
un atbilstošajiem darbinieka amata aprakstiem, saskaņo darbinieku pieņemšanu darbā, nodrošina
darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;
16.4.
atbilstoši savai kompetencei izdod rīkojumus un norādījumus Tautas nama darbiniekiem;
16.5.
atbilstoši savai kompetencei rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, nodrošina
Tautas nama materiālo vērtību saglabāšanu, atbild par budžeta līdzekļu racionālu un lietderīgu
izmantošanu apstiprinātā budžeta ietvaros;
16.6.
regulāri rakstveidā sagatavo Domes noteiktās atskaites par padarīto darbu.
17. Tautas nama struktūru, darbinieku amatu vietu skaitu deleģēto funkciju veikšanai un atalgojumu apstiprina
Dome.
18. Tautas nama vadītājs ir tiesīgs pārstāvēt Tautas namu bez īpaša pilnvarojuma par Tautas namam
deleģētajiem jautājumiem apstiprinātā budžeta ietvaros, tajā skaitā slēgt līgumus apstiprinātā budžeta
ietvaros par līguma summu līdz EUR 4000,-.
19. Tautas nama vadītāja prombūtnes vai atvaļinājuma laikā viņu aizvieto cita pilnvarota persona.
IV Tautas nama darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un darbības pārskati
20. Tautas nama vadītājs nodrošina Tautas nama darbības tiesiskumu atbilstoši Tautas nama nolikumam, bet
Tautas nama darbinieki – atbilstoši Tautas nama nolikumam un darba aprakstos noteiktajai kompetencei.
21. Tautas nama vadītāja izdoto sākotnējo administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona apstrīd,
vēršoties pie Domes. Domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona pārsūdz
Administratīvajā rajona tiesā.
22. Tautas nams līdz nākošā gada 15.janvārim sagatavo iesniedz Domei pārskatu par Tautas nama funkciju
izpildi kārtējā gadā. Amatiermākslas kolektīvi līdz 1.oktobrim sagatavo un iesniedz Tautas nama vadītājam
sezonas pārskatu par darbības laiku no iepriekšēja gada 1.septembra līdz kārtējā gada 31.augustam.
23. Tautas nama vadītājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Tautas nama darbinieka pārskatu par
atsevišķu darbu izpildi.
24. Tautas nams kārto lietvedību un veic dokumentu arhivēšanu saskaņā ar Tautas nama nomenklatūru un
Domes nolikumā noteiktā kārtībā.
V Tautas nama finansējums
25. Tautas nams tiek finansēts no Domes budžeta līdzekļiem.
26. Tautas namam ir tiesības iegūt līdzekļus no pamatdarbības, kas noteikta normatīvajos aktos.
27. Tautas nams var saņemt finanšu līdzekļus no:
27.1.
pašvaldībai piešķirtajām mērķdotācijām;
27.2.
pašvaldību budžetu līdzekļiem, piešķirot konkrētu kultūras funkciju veikšanai;
27.3.
juridisko un fizisko personu ziedojumiem un dāvinājumiem;
27.4.
Valsts Kultūrkapitāla fonda;
27.5.
citiem normatīvajos aktos paredzētajiem finanšu līdzekļiem.
28. Tautas nams var piesaistīt valsts un ārvalstu finanšu instrumentus (struktūrfondi, pārrobežu sadarbības
programmas u.c.) un realizēt ar tā darbību, attīstību un pētniecību saistītus projektus un programmas.
29. Līdzekļu iegūšana un izlietojums tiek veikts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un domes
noteiktajā kārtībā.
30. Par Tautas nama saimnieciski finansiālo darbību atbild Tautas nama vadītājs.
31. Tautas nama finanšu līdzekļu uzskaiti veic Valkas novada Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A. Krauklis
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V.A.Krauklis

NOLIKUMS
2014.gada 31.jūlijā

Valkā

Nr.15
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2014.gada 31.jūlija sēdes lēmumu
(protokols Nr.11, 3.§)

Kārķu tautas nama nolikums
Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu
un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu.

I Vispārīgie jautājumi
1. Kārķu tautas nams (turpmāk nolikumā – Tautas nams) ir Valkas novada domes (turpmāk nolikumā–
Dome) izveidota pašvaldības kultūras iestāde Valkas novada Kārķu pagasta, kuras mērķis ir rūpēties par
kultūru, nodrošināt pagasta kultūras dzīves norišu daudzveidību, pieejamību un pagasta kultūras
mantojuma mērķtiecīgu izmantošanu un kultūras aktivitāšu koordinēšanu un plānošanu Kārķu pagastā.
2. Kultūras iestādes nosaukums latviešu valodā ir „Kārķu tautas nams”.
3. Tautas namam nav zīmoga, Domes Grāmatvedības un finanšu nodaļā ir atsevišķa budžeta tāme un
finanšu uzskaite.
4. Tautas nama juridiskā adrese: „Tautas nams”, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716, Latvijas
Republika.
5. Tautas nams ir tiešā Domes administrācijas pārraudzībā.
6. Tautas nams veic savas funkcijas un uzdevumus sadarbībā ar Domes administrāciju, struktūrvienībām, un
valsts institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām.
7. Tautas nama struktūrshēma noteikta iestādes nolikuma pielikumā.
8. Tautas nama darbību regulē Latvijas Republikas likumi, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi,
Domes lēmumi, šis nolikums.

II Tautas nama mērķis, funkcijas un uzdevumi
9. Tautas nama mērķis ir kvalitatīvas kultūrvides veidošana un uzturēšana Valkas novada Kārķu pagastā,
kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana, kā arī mākslinieciskās jaunrades attīstības
veicināšana un nodrošināšana.
10. Tautas nama funkcijas un uzdevumi ir:
10.1.
īstenot Latvijas Republikas kultūras politikas pamatvirzienus, pamatojoties uz Kārķu pagasta
iedzīvotāju dažādo sociālo, nacionālo un interešu grupu iespējām un vajadzībām;
10.2.
apzināt Kārķu pagasta sabiedrības pašdarbības kolektīvu un vietējās iedzīvotāju kopienas
ierosinājumus, sagatavot priekšlikumus kultūrpolitikas veidošanai un efektīvai problēmu risināšanai
sabiedrības viedokļa veidošanā, pašdarbības kolektīvu atbalstīšanā un realizēšanā;
10.3.
izstrādāt, realizēt un piedalīties novada, reģiona, nacionālajos un starptautiskajos kultūras
pasākumos, procesos, programmās, festivālos, konkursos u.c.;
10.4.
nodrošināt valsts svētku, piemiņas dienu, latviešu tautas tradicionālo svētku, novada svētku,
festivālu, koncertu, izstāžu un citu kultūras norišu kvalitatīvu realizēšanu Kārķu pagastā;
10.5.
veicināt un atbalstīt nacionālo kultūras biedrību un Kārķu pagasta pārstāvēto mazākumtautību
jaunrades kolektīvu darbību;
10.6.
izskatīt Kārķu pagasta iedzīvotāju iesniegumus un ierosinājumus par kultūras jautājumiem,
sniegt skaidrojumus, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt pasākumus sūdzību izraisījušo apstākļu
novēršanā;
10.7.
nodrošināt kultūras pasākumu reklāmu, sadarboties ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem;
10.8.
veikt kultūras norišu un saimnieciskās darbības savlaicīgu plānošanu;
10.9.
nodrošināt Tautas nama darbību, risināt tā materiāli tehniskās apgādes jautājumus;
10.10.
realizēt Domes iniciatīvas, kultūras pasākumu, norišu, programmu un projektu jomā;
10.11.
veidot līgumattiecības ar sadarbības partneriem, iesaistīt pašvaldības iestādes,
nodibinājumus, biedrības, amatieru un profesionālos kolektīvus, individuālos izpildītājus nozīmīgu
Kārķu pagasta un Valkas novada pasākumu un projektu veidošanai;
10.12.
veicināt Kārķu pagasta tautas nama kolektīvu piedalīšanos novada, valsts un starptautiskajos
kultūras pasākumos;
10.13.
kultūras projektiem pašvaldības piešķirtos līdzekļus izlietot saskaņā ar pašvaldības
apstiprinātām ieņēmumu – izdevumu tāmēm, kā arī nodrošināt piešķirto līdzekļu efektīvu izlietošanu
un atbildēt par līdzekļu izlietojumu;
10.14.
iesniegt Domei izskatīšanai un sagatavot akceptēšanai priekšlikumus vai lēmumu projektus ar
kultūru saistītos jautājumos;
10.15.
nodrošināt abpusēju informācijas apriti starp Tautas namu un Kultūras ministriju, kāda
nepieciešama Kultūras institūciju likuma 1.pantā norādīto mērķu sasniegšanai.
11. Nolikumā neparedzētus jautājumus Tautas nams risina normatīvo aktu noteiktā kārtībā un saskaņā ar
domes lēmumiem un rīkojumiem.
III Tautas nama organizatoriskā struktūra un darbība
12. Tautas namu izveido, reorganizē vai likvidē Dome.
13. Tautas nama saturisko darbību pārrauga Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.
14. Tautas namu vada vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dome. Darba līgumu ar Tautas nama
vadītāju slēdz Domes izpilddirektors.
15. Tautas nama vadītāja pienākumus, atbildību un tiesības nosaka normatīvie akti, Valkas Domes lēmumi un
rīkojumi, šis Nolikums.
16. Tautas nama vadītājs atbild par Tautas nama darbību un atbilstoši savām funkcijām un tiesībām:
16.1.
plāno un organizē Tautas nama darbību un kontrolē noteikto uzdevumu izpildi;
16.2.
plāno Tautas nama budžetu, sniedz atskaites par budžeta izpildi;
16.3.
sagatavo priekšlikumus par Tautas nama un tā amatierkolektīviem nepieciešamajiem amatiem
un atbilstošajiem darbinieka amata aprakstiem, saskaņo darbinieku pieņemšanu darbā, nodrošina
darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;
16.4.
atbilstoši savai kompetencei izdod rīkojumus un norādījumus Tautas nama darbiniekiem;
16.5.
atbilstoši savai kompetencei rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, nodrošina
Tautas nama materiālo vērtību saglabāšanu, atbild par budžeta līdzekļu racionālu un lietderīgu
izmantošanu apstiprinātā budžeta ietvaros;
16.6.
regulāri rakstveidā sagatavo Domes noteiktās atskaites par padarīto darbu.
17. Tautas nama struktūru, darbinieku amatu vietu skaitu deleģēto funkciju veikšanai un atalgojumu apstiprina
Dome.
18. Tautas nama vadītājs ir tiesīgs pārstāvēt Tautas namu bez īpaša pilnvarojuma par Tautas namam
deleģētajiem jautājumiem apstiprinātā budžeta ietvaros, tajā skaitā slēgt līgumus apstiprinātā budžeta
ietvaros par līguma summu līdz EUR 4000,-.
19. Tautas nama vadītāja prombūtnes vai atvaļinājuma laikā viņu aizvieto cita pilnvarota persona.

IV Tautas nama darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un darbības pārskati
20. Tautas nama vadītājs nodrošina Tautas nama darbības tiesiskumu atbilstoši Tautas nama nolikumam, bet
Tautas nama darbinieki – atbilstoši Tautas nama nolikumam un darba aprakstos noteiktajai kompetencei.
21. Tautas nama vadītāja izdoto sākotnējo administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt
vēršoties ar iesniegumu Domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
22. Tautas nams līdz 31.decembrim sagatavo iesniedz Domei pārskatu par Tautas nama funkciju izpildi
kārtējā gadā. Amatiermākslas kolektīvi līdz 1.oktobrim sagatavo un iesniedz Tautas nama vadītājam
sezonas pārskatu par darbības laiku no iepriekšēja gada 1.septembra līdz kārtējā gada 31.augustam.
23. Tautas nama vadītājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Tautas nama darbinieka pārskatu par
atsevišķu darbu izpildi.
24. Tautas nams kārto lietvedību un veic dokumentu arhivēšanu saskaņā ar Tautas nama nomenklatūru un
Domes nolikumā noteiktā kārtībā.
V. Tautas nama finansējums
25. Tautas nams tiek finansēts no Domes budžeta līdzekļiem.
26. Tautas namam ir tiesības iegūt līdzekļus no pamatdarbības, kas noteikta normatīvajos aktos.
27. Tautas nams var saņemt finanšu līdzekļus no:
27.1.
pašvaldībai piešķirtajām mērķdotācijām;
27.2.
pašvaldību budžetu līdzekļiem, piešķirot konkrētu kultūras funkciju veikšanai;
27.3.
juridisko un fizisko personu ziedojumiem un dāvinājumiem;
27.4.
Valsts Kultūrkapitāla fonda;
27.5.
citiem normatīvajos aktos paredzētajiem finanšu līdzekļiem.
28. Tautas nams var piesaistīt valsts un ārvalstu finanšu instrumentus (struktūrfondi, pārrobežu sadarbības
programmas u.c.) un realizēt ar tā darbību, attīstību un pētniecību saistītus projektus un programmas.
29. Līdzekļu iegūšana un izlietojums tiek veikts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un domes
noteiktajā kārtībā.
30. Par Tautas nama saimnieciski finansiālo darbību atbild Tautas nama vadītājs.
31. Tautas nama finanšu līdzekļu uzskaiti veic Valkas novada Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A. Krauklis

Kārķu tautas nama
struktūrshēma

Pielikums
Kārķu tautas nama nolikumam

VADĪTĀJS

AMATIERMĀKSLAS
KOLEKTĪVU
VADĪTĀJI,
SPECIĀLISTI

GAISMAS UN SKAŅU
OPERATORS

APKOPĒJS

NOLIKUMS
2014.gada 31.jūlijā

Valkā

Nr.16
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2014.gada 31.jūlija sēdes lēmumu
(protokols Nr.11, 3.§)

Saieta nama „Lugažu muiža” nolikums

I Vispārīgie jautājumi

Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu
un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu

1. Saieta nams „Lugažu muiža” (turpmāk nolikumā– Tautas nams) ir Valkas novada domes (turpmāk
nolikumā– Dome) izveidota pašvaldības kultūras iestāde Valkas novada Valkas pagastā, kuras mērķis ir
rūpēties par kultūru, nodrošināt pagasta kultūras dzīves norišu daudzveidību, pieejamību un pagasta
kultūras mantojuma mērķtiecīgu izmantošanu un kultūras aktivitāšu koordinēšanu un plānošanu Valkas
pagastā.
2. Kultūras iestādes nosaukums latviešu valodā ir „Saieta nams „Lugažu muiža””.
3. Tautas namam nav zīmoga, Domes Grāmatvedības un finanšu nodaļā ir atsevišķa budžeta tāme un
finanšu uzskaite.
4. Tautas nama juridiskā adrese: „Lugažu muiža”, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701, Latvijas
Republika.
5. Tautas nams ir tiešā Domes administrācijas pārraudzībā.
6. Tautas nams veic savas funkcijas un uzdevumus sadarbībā ar Domes administrāciju, struktūrvienībām, un
valsts institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām.
7. Tautas nama struktūrshēma noteikta iestādes nolikuma pielikumā.
8. Tautas nama darbību regulē Latvijas Republikas likumi, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi,
Domes lēmumi, šis nolikums.
II Tautas nama mērķis, funkcijas un uzdevumi
9. Tautas nama mērķis ir kvalitatīvas kultūrvides veidošana un uzturēšana Valkas novada Valkas pagastā,
kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana, kā arī mākslinieciskās jaunrades attīstības
veicināšana un nodrošināšana.
10. Tautas nama funkcijas un uzdevumi ir:
10.1.
īstenot Latvijas Republikas kultūras politikas pamatvirzienus, pamatojoties uz Valkas pagasta
iedzīvotāju dažādo sociālo, nacionālo un interešu grupu iespējām un vajadzībām;
10.2.
apzināt Valkas pagasta sabiedrības pašdarbības kolektīvu un vietējās iedzīvotāju kopienas
ierosinājumus, sagatavot priekšlikumus kultūrpolitikas veidošanai un efektīvai problēmu risināšanai
sabiedrības viedokļa veidošanā, pašdarbības kolektīvu atbalstīšanā un realizēšanā;
10.3.
izstrādāt, realizēt un piedalīties novada, reģiona, nacionālajos un starptautiskajos kultūras
pasākumos, procesos, programmās, festivālos, konkursos u.c..
10.4.
nodrošināt valsts svētku, piemiņas dienu, latviešu tautas tradicionālo svētku, novada svētku,
festivālu, koncertu, izstāžu un citu kultūras norišu kvalitatīvu realizēšanu Valkas pagastā;
10.5.
veicināt un atbalstīt nacionālo kultūras biedrību un Valkas novada Valkas pagasta pārstāvēto
mazākumtautību jaunrades kolektīvu darbību;
10.6.
izskatīt Valkas pagasta iedzīvotāju iesniegumus un ierosinājumus par kultūras jautājumiem,
sniegt skaidrojumus, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt pasākumus sūdzību izraisījušo apstākļu
novēršanā;
10.7.
nodrošināt kultūras pasākumu reklāmu, sadarboties ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem;
10.8.
veikt kultūras norišu un saimnieciskās darbības savlaicīgu plānošanu;
10.9.
nodrošināt Tautas nama darbību, risināt tā materiāli tehniskās apgādes jautājumus;
10.10.
realizēt Domes iniciatīvas, kultūras pasākumu, norišu, programmu un projektu jomā;
10.11.
veidot līgumattiecības ar sadarbības partneriem, iesaistīt pašvaldības iestādes,
nodibinājumus, biedrības, amatieru un profesionālos kolektīvus, individuālos izpildītājus nozīmīgu
Valkas pagasta un Valkas novada pasākumu un projektu veidošanai;
10.12.
veicināt Tautas nama kolektīvu piedalīšanos novada, valsts un starptautiskajos kultūras
pasākumos;
10.13.
Kultūras projektiem pašvaldības piešķirtos līdzekļus izlietot saskaņā ar pašvaldības
apstiprinātām ieņēmumu – izdevumu tāmēm, kā arī nodrošināt piešķirto līdzekļu efektīvu izlietošanu
un atbildēt par līdzekļu izlietojumu;

10.14.
iesniegt Domei izskatīšanai un sagatavot akceptēšanai priekšlikumus vai lēmumu projektus ar
kultūru saistītos jautājumos;
10.15.
nodrošināt abpusēju informācijas apriti starp Tautas namu un Kultūras ministriju, kāda
nepieciešama Kultūras institūciju likuma 1. pantā norādīto mērķu sasniegšanai.
11. Nolikumā neparedzētus jautājumus Tautas nams risina normatīvo aktu noteiktā kārtībā un saskaņā ar
domes lēmumiem un rīkojumiem.
III. Tautas nama organizatoriskā struktūra un darbība
12. Tautas namu izveido, reorganizē vai likvidē Dome.
13. Tautas nama saturisko darbību pārrauga Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.
14. Tautas namu vada vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dome. Darba līgumu ar Tautas nama
vadītāju slēdz Domes izpilddirektors.
15. Tautas nama vadītāja pienākumus, atbildību un tiesības nosaka normatīvie akti, Domes lēmumi un
rīkojumi, šis Nolikums.
16. Tautas nama vadītājs atbild par Tautas nama darbību un atbilstoši savām funkcijām un tiesībām:
16.1.
plāno un organizē Tautas nama darbību un kontrolē noteikto uzdevumu izpildi;
16.2.
plāno Tautas nama budžetu, sniedz atskaites par budžeta izpildi;
16.3.
sagatavo priekšlikumus par Tautas nama un tā amatierkolektīviem nepieciešamajiem amatiem
un atbilstošajiem darbinieka amata aprakstiem, saskaņo darbinieku pieņemšanu darbā, nodrošina
darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;
16.4.
atbilstoši savai kompetencei izdod rīkojumus un norādījumus Tautas nama darbiniekiem;
16.5.
atbilstoši savai kompetencei rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, nodrošina
Tautas nama materiālo vērtību saglabāšanu, atbild par budžeta līdzekļu racionālu un lietderīgu
izmantošanu apstiprinātā budžeta ietvaros;
16.6.
regulāri rakstveidā sagatavo Domes noteiktās atskaites par padarīto darbu.
17. Tautas nama struktūru, darbinieku amatu vietu skaitu deleģēto funkciju veikšanai un atalgojumu apstiprina
Valkas novada dome.
18. Tautas nama vadītājs ir tiesīgs pārstāvēt Tautas namu bez īpaša pilnvarojuma par Tautas namam
deleģētajiem jautājumiem apstiprinātā budžeta ietvaros, tajā skaitā slēgt līgumus apstiprinātā budžeta
ietvaros par līguma summu līdz EUR 4000,-.
19. Tautas nama vadītāja prombūtnes vai atvaļinājuma laikā viņu aizvieto cita pilnvarota persona.
IV Tautas nama darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un darbības pārskati
20. Tautas nama vadītājs nodrošina Tautas nama darbības tiesiskumu atbilstoši Tautas nama nolikumam, bet
Tautas nama darbinieki – atbilstoši Tautas nama nolikumam un darba aprakstos noteiktajai kompetencei.
21. Tautas nama vadītāja izdoto sākotnējo administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt
vēršoties ar iesniegumu Domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
22. Tautas nams līdz 31.decembrim sagatavo iesniedz Domei pārskatu par Tautas nama funkciju izpildi
kārtējā gadā. Amatiermākslas kolektīvi līdz 1.oktobrim sagatavo un iesniedz Tautas nama vadītājam
sezonas pārskatu par darbības laiku no iepriekšēja gada 1.septembra līdz kārtējā gada 31.augustam.
23. Tautas nama vadītājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Tautas nama darbinieka pārskatu par
atsevišķu darbu izpildi.
24. Tautas nams kārto lietvedību un veic dokumentu arhivēšanu saskaņā ar Tautas nama nomenklatūru un
Domes nolikumā noteiktā kārtībā.
V Tautas nama finansējums
25. Tautas nams tiek finansēts no Domes budžeta līdzekļiem.
26. Tautas namam ir tiesības iegūt līdzekļus no pamatdarbības, kas noteikta normatīvajos aktos.
27. Tautas nams var saņemt finanšu līdzekļus no:
27.1.
pašvaldībai piešķirtajām mērķdotācijām;
27.2.
pašvaldību budžetu līdzekļiem, piešķirot konkrētu kultūras funkciju veikšanai;
27.3.
juridisko un fizisko personu ziedojumiem un dāvinājumiem;
27.4.
Valsts Kultūrkapitāla fonda;
27.5.
citiem normatīvajos aktos paredzētajiem finanšu līdzekļiem.
28. Tautas nams var piesaistīt valsts un ārvalstu finanšu instrumentus (struktūrfondi, pārrobežu sadarbības
programmas u.c.) un realizēt ar tā darbību, attīstību un pētniecību saistītus projektus un programmas.
29. Līdzekļu iegūšana un izlietojums tiek veikts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un domes
noteiktajā kārtībā.
30. Par Tautas nama saimnieciski finansiālo darbību atbild Tautas nama vadītājs.
31. Tautas nama finanšu līdzekļu uzskaiti veic Valkas novada Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A. Krauklis

Pielikums
Saieta nama „Lugažu muiža” nolikumam

Saieta nama „Lugažu muiža”
struktūrshēma

VADĪTĀJS

AMATIERMĀKSLAS
KOLEKTĪVU
VADĪTĀJI,
SPECIĀLISTI

SKAŅAS-GAISMAS
OPERATORS

Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A. Krauklis

NOLIKUMS
2014.gada 31.jūlijā

Valkā

Nr.17
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2014.gada 31.jūlija sēdes lēmumu
(protokols Nr.11,3.§)

Vijciema tautas nama nolikums
Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu
un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu

I Vispārīgie jautājumi
1. Vijciema tautas nams (turpmāk nolikumā – Tautas nams) ir Valkas novada domes (turpmāk nolikumā–
Dome) izveidota pašvaldības kultūras iestāde Valkas novada Vijciema pagastā, kuras mērķis ir rūpēties
par kultūru, nodrošināt pagasta kultūras dzīves norišu daudzveidību, pieejamību un pagasta kultūras
mantojuma mērķtiecīgu izmantošanu un kultūras aktivitāšu koordinēšanu un plānošanu Vijciema pagastā.
2. Kultūras iestādes nosaukums latviešu valodā ir „Vijciema tautas nams”.
3. Tautas namam nav zīmoga, Domes Grāmatvedības un finanšu nodaļā ir atsevišķa budžeta tāme un
finanšu uzskaite.
4. Tautas nama juridiskā adrese: „Dalderi”, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733, Latvijas
Republika.
5. Tautas nams ir tiešā Domes administrācijas pārraudzībā.
6. Tautas nams veic savas funkcijas un uzdevumus sadarbībā ar Domes administrāciju, struktūrvienībām, un
valsts institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām.
7. Tautas nama struktūrshēma noteikta iestādes nolikuma pielikumā.
8. Tautas nama darbību regulē Latvijas Republikas likumi, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi,
Domes lēmumi, šis nolikums.
II Tautas nama mērķis, funkcijas un uzdevumi
9. Tautas nama mērķis ir kvalitatīvas kultūrvides veidošana un uzturēšana Valkas novada Vijciema pagastā,
kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana, kā arī mākslinieciskās jaunrades attīstības
veicināšana un nodrošināšana.
10. Tautas nama funkcijas un uzdevumi ir:
10.1.
īstenot Latvijas Republikas kultūras politikas pamatvirzienus, pamatojoties uz Vijciema
pagasta iedzīvotāju dažādo sociālo, nacionālo un interešu grupu iespējām un vajadzībām;

10.2.
apzināt Vijciema pagasta sabiedrības pašdarbības kolektīvu un vietējās iedzīvotāju kopienas
ierosinājumus, sagatavot priekšlikumus kultūrpolitikas veidošanai un efektīvai problēmu risināšanai
sabiedrības viedokļa veidošanā, pašdarbības kolektīvu atbalstīšanā un realizēšanā;
10.3.
izstrādāt, realizēt un piedalīties novada, reģiona, nacionālajos un starptautiskajos kultūras
pasākumos, procesos, programmās, festivālos, konkursos u.c.;
10.4.
nodrošināt valsts svētku, piemiņas dienu, latviešu tautas tradicionālo svētku, novada svētku,
festivālu, koncertu, izstāžu un citu kultūras norišu kvalitatīvu realizēšanu Vijciema pagastā;
10.5.
veicināt un atbalstīt nacionālo kultūras biedrību un Vijciema pagasta pārstāvēto
mazākumtautību jaunrades kolektīvu darbību;
10.6.
izskatīt Vijciema pagasta iedzīvotāju iesniegumus un ierosinājumus par kultūras jautājumiem,
sniegt skaidrojumus, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt pasākumus sūdzību izraisījušo apstākļu
novēršanā;
10.7.
nodrošināt kultūras pasākumu reklāmu, sadarboties ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem;
10.8.
veikt kultūras norišu un saimnieciskās darbības savlaicīgu plānošanu;
10.9.
nodrošināt Tautas nama darbību, risināt tā materiāli tehniskās apgādes jautājumus;
10.10.
realizēt Domes iniciatīvas, kultūras pasākumu, norišu, programmu un projektu jomā;
10.11.
veidot līgumattiecības ar sadarbības partneriem, iesaistīt pašvaldības iestādes,
nodibinājumus, biedrības, amatieru un profesionālos kolektīvus, individuālos izpildītājus nozīmīgu
Vijciema pagasta un Valkas novada pasākumu un projektu veidošanai;
10.12.
veicināt Vijciema tautas nama kolektīvu piedalīšanos novada, valsts un starptautiskajos
kultūras pasākumos;
10.13.
Kultūras projektiem pašvaldības piešķirtos līdzekļus izlietot saskaņā ar pašvaldības
apstiprinātām ieņēmumu – izdevumu tāmēm, kā arī nodrošināt piešķirto līdzekļu efektīvu izlietošanu
un atbildēt par līdzekļu izlietojumu;
10.14.
iesniegt Domei izskatīšanai un sagatavot akceptēšanai priekšlikumus vai lēmumu projektus ar
kultūru saistītos jautājumos;
10.15.
nodrošināt abpusēju informācijas apriti starp Tautas namu un Kultūras ministriju, kāda
nepieciešama Kultūras institūciju likuma 1. pantā norādīto mērķu sasniegšanai.
11. Nolikumā neparedzētus jautājumus Tautas nams risina normatīvo aktu noteiktā kārtībā un saskaņā ar
domes lēmumiem un rīkojumiem.
III Tautas nama organizatoriskā struktūra un darbība
12. Tautas namu izveido, reorganizē vai likvidē Dome.
13. Tautas nama saturisko darbību pārrauga Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.
14. Tautas namu vada vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dome. Darba līgumu ar Tautas nama
vadītāju slēdz Domes izpilddirektors.
15. Tautas nama vadītāja pienākumus, atbildību un tiesības nosaka normatīvie akti, Valkas novada domes
lēmumi un rīkojumi, šis Nolikums.
16. Tautas nama vadītājs atbild par Tautas nama darbību un atbilstoši savām funkcijām un tiesībām:
16.1.
plāno un organizē Tautas nama darbību un kontrolē noteikto uzdevumu izpildi;
16.2.
plāno Tautas nama budžetu, sniedz atskaites par budžeta izpildi;
16.3.
sagatavo priekšlikumus par Tautas nama un tā amatierkolektīviem nepieciešamajiem amatiem
un atbilstošajiem darbinieka amata aprakstiem, saskaņo darbinieku pieņemšanu darbā, nodrošina
darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;
16.4.
atbilstoši savai kompetencei izdod rīkojumus un norādījumus Tautas nama darbiniekiem;
16.5.
atbilstoši savai kompetencei rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, nodrošina
Tautas nama materiālo vērtību saglabāšanu, atbild par budžeta līdzekļu racionālu un lietderīgu
izmantošanu apstiprinātā budžeta ietvaros;
16.6.
regulāri rakstveidā sagatavo Domes noteiktās atskaites par padarīto darbu.
17. Tautas nama struktūru, darbinieku amatu vietu skaitu deleģēto funkciju veikšanai un atalgojumu apstiprina
Dome.
18. Tautas nama vadītājs ir tiesīgs pārstāvēt Tautas namu bez īpaša pilnvarojuma par Tautas namam
deleģētajiem jautājumiem apstiprinātā budžeta ietvaros, tajā skaitā slēgt līgumus apstiprinātā budžeta
ietvaros par līguma summu līdz EUR 4000,-.
19. Tautas nama vadītāja prombūtnes vai atvaļinājuma laikā viņu aizvieto cita pilnvarota persona.
IV Tautas nama darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un darbības pārskati
20. Tautas nama vadītājs nodrošina Tautas nama darbības tiesiskumu atbilstoši Tautas nama nolikumam, bet
Tautas nama darbinieki – atbilstoši Tautas nama nolikumam un darba aprakstos noteiktajai kompetencei.
21. Tautas nama vadītāja izdoto sākotnējo administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt
vēršoties ar iesniegumu Domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
22. Tautas nams līdz 31.decembrim sagatavo iesniedz Domei pārskatu par Tautas nama funkciju izpildi
kārtējā gadā. Amatiermākslas kolektīvi līdz 1.oktobrim sagatavo un iesniedz Tautas nama vadītājam
sezonas pārskatu par darbības laiku no iepriekšēja gada 1.septembra līdz kārtējā gada 31.augustam.

23. Tautas nama vadītājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Tautas nama darbinieka pārskatu par
atsevišķu darbu izpildi.
24. Tautas nams kārto lietvedību un veic dokumentu arhivēšanu saskaņā ar Tautas nama nomenklatūru un
Domes nolikumā noteiktā kārtībā.
V Tautas nama finansējums
25. Tautas nams tiek finansēts no Dome budžeta līdzekļiem.
26. Tautas namam ir tiesības iegūt līdzekļus no pamatdarbības, kas noteikta normatīvajos aktos.
27. Tautas nams var saņemt finanšu līdzekļus no:
27.1.
pašvaldībai piešķirtajām mērķdotācijām;
27.2.
pašvaldību budžetu līdzekļiem, piešķirot konkrētu kultūras funkciju veikšanai;
27.3.
juridisko un fizisko personu ziedojumiem un dāvinājumiem;
27.4.
Valsts Kultūrkapitāla fonda;
27.5.
citiem normatīvajos aktos paredzētajiem finanšu līdzekļiem.
28. Tautas nams var piesaistīt valsts un ārvalstu finanšu instrumentus (struktūrfondi, pārrobežu sadarbības
programmas u.c.) un realizēt ar tā darbību, attīstību un pētniecību saistītus projektus un programmas.
29. Līdzekļu iegūšana un izlietojums tiek veikts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un domes
noteiktajā kārtībā.
30. Par Tautas nama saimnieciski finansiālo darbību atbild Tautas nama vadītājs.
31. Tautas nama finanšu līdzekļu uzskaiti veic Valkas novada Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
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Nr.18
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2014.gada 31.jūlija sēdes lēmumu
(protokols Nr.11,3.§)
Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu
un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu

I Vispārīgie jautājumi
1. Mierkalna tautas nams (turpmāk nolikumā – Tautas nams) ir Valkas novada domes (turpmāk nolikumā–
Dome) izveidota pašvaldības kultūras iestāde valkas novada Zvārtavas pagastā, kuras mērķis ir rūpēties
par kultūru, nodrošināt pagasta kultūras dzīves norišu daudzveidību, pieejamību un pagasta kultūras
mantojuma mērķtiecīgu izmantošanu un kultūras aktivitāšu koordinēšanu un plānošanu Zvārtavas pagastā.
2. Kultūras iestādes nosaukums latviešu valodā ir „Mierkalna tautas nams”.
3. Tautas namam nav zīmoga, Domes Grāmatvedības un finanšu nodaļā ir atsevišķa budžeta tāme un
finanšu uzskaite.
4. Tautas nama juridiskā adrese: „Mierkalna tautas nams”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, LV-4735,
Latvijas Republika.
5. Tautas nams ir tiešā Domes administrācijas pārraudzībā.
6. Tautas nams veic savas funkcijas un uzdevumus sadarbībā ar Domes administrāciju, struktūrvienībām, un
valsts institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām.
7. Tautas nama struktūrshēma noteikta iestādes nolikuma pielikumā.
8. Tautas nama darbību regulē Latvijas Republikas likumi, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi,
Domes lēmumi, šis nolikums.
II Tautas nama mērķis, funkcijas un uzdevumi
9. Tautas nama mērķis ir kvalitatīvas kultūrvides veidošana un uzturēšana Valkas novada Zvārtavas pagastā,
kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana, kā arī mākslinieciskās jaunrades attīstības
veicināšana un nodrošināšana.
10. Tautas nama funkcijas un uzdevumi ir:
10.1.
īstenot Latvijas Republikas kultūras politikas pamatvirzienus, pamatojoties uz Zvārtavas
pagasta iedzīvotāju dažādo sociālo, nacionālo un interešu grupu iespējām un vajadzībām;
10.2.
apzināt Zvārtavas pagasta sabiedrības pašdarbības kolektīvu un vietējās iedzīvotāju kopienas
ierosinājumus, sagatavot priekšlikumus kultūrpolitikas veidošanai un efektīvai problēmu risināšanai
sabiedrības viedokļa veidošanā, pašdarbības kolektīvu atbalstīšanā un realizēšanā;
10.3.
izstrādāt, realizēt un piedalīties novada, reģiona, nacionālajos un starptautiskajos kultūras
pasākumos, procesos, programmās, festivālos, konkursos u.c.;
10.4.
nodrošināt valsts svētku, piemiņas dienu, latviešu tautas tradicionālo svētku, novada svētku,
festivālu, koncertu, izstāžu un citu kultūras norišu kvalitatīvu realizēšanu Zvārtavas pagastā;
10.5.
veicināt un atbalstīt nacionālo kultūras biedrību un Zvārtavas pagasta pārstāvēto
mazākumtautību jaunrades kolektīvu darbību;
10.6.
izskatīt Zvārtavas pagasta iedzīvotāju iesniegumus un ierosinājumus par kultūras jautājumiem,
sniegt skaidrojumus, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt pasākumus sūdzību izraisījušo apstākļu
novēršanā;
10.7.
nodrošināt kultūras pasākumu reklāmu, sadarboties ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem;
10.8.
veikt kultūras norišu un saimnieciskās darbības savlaicīgu plānošanu;
10.9.
nodrošināt Tautas nama darbību, risināt tā materiāli tehniskās apgādes jautājumus;
10.10.
realizēt Domes iniciatīvas, kultūras pasākumu, norišu, programmu un projektu jomā;
10.11.
veidot līgumattiecības ar sadarbības partneriem, iesaistīt pašvaldības iestādes,
nodibinājumus, biedrības, amatieru un profesionālos kolektīvus, individuālos izpildītājus nozīmīgu
Zvārtavas pagasta un Valkas novada pasākumu un projektu veidošanai;
10.12.
veicināt Tautas nama kolektīvu piedalīšanos novada, valsts un starptautiskajos kultūras
pasākumos;
10.13.
Kultūras projektiem pašvaldības piešķirtos līdzekļus izlietot saskaņā ar pašvaldības
apstiprinātām ieņēmumu – izdevumu tāmēm, kā arī nodrošināt piešķirto līdzekļu efektīvu izlietošanu
un atbildēt par līdzekļu izlietojumu;

10.14.
iesniegt Domei izskatīšanai un sagatavot akceptēšanai priekšlikumus vai lēmumu projektus ar
kultūru saistītos jautājumos;
10.15.
nodrošināt abpusēju informācijas apriti starp Tautas namu un Kultūras ministriju, kāda
nepieciešama Kultūras institūciju likuma 1. pantā norādīto mērķu sasniegšanai.
11. Nolikumā neparedzētus jautājumus Tautas nams risina normatīvo aktu noteiktā kārtībā un saskaņā ar
domes lēmumiem un rīkojumiem.
III Tautas nama organizatoriskā struktūra un darbība
12. Tautas namu izveido, reorganizē vai likvidē Dome.
13. Tautas nama saturisko darbību pārrauga Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa.
14. Tautas namu vada vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dome. Darba līgumu ar Tautas nama
vadītāju slēdz Domes izpilddirektors.
15. Tautas nama vadītāja pienākumus, atbildību un tiesības nosaka normatīvie akti, Valkas novada domes
lēmumi un rīkojumi, šis Nolikums.
16. Tautas nama vadītājs atbild par Tautas nama darbību un atbilstoši savām funkcijām un tiesībām:
16.1.
plāno un organizē Tautas nama darbību un kontrolē noteikto uzdevumu izpildi;
16.2.
plāno Tautas nama budžetu, sniedz atskaites par budžeta izpildi;
16.3.
sagatavo priekšlikumus par Tautas nama un tā amatierkolektīviem nepieciešamajiem amatiem
un atbilstošajiem darbinieka amata aprakstiem, saskaņo darbinieku pieņemšanu darbā, nodrošina
darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;
16.4.
atbilstoši savai kompetencei izdod rīkojumus un norādījumus Tautas nama darbiniekiem;
16.5.
atbilstoši savai kompetencei rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, nodrošina
Tautas nama materiālo vērtību saglabāšanu, atbild par budžeta līdzekļu racionālu un lietderīgu
izmantošanu apstiprinātā budžeta ietvaros;
16.6.
regulāri rakstveidā sagatavo Domes noteiktās atskaites par padarīto darbu.
17. Tautas nama struktūru, darbinieku amatu vietu skaitu deleģēto funkciju veikšanai un atalgojumu apstiprina
Dome.
18. Tautas nama vadītājs ir tiesīgs pārstāvēt Tautas namu bez īpaša pilnvarojuma par Tautas namam
deleģētajiem jautājumiem apstiprinātā budžeta ietvaros, tajā skaitā slēgt līgumus apstiprinātā budžeta
ietvaros par līguma summu līdz EUR 4000,-.
19. Tautas nama vadītāja prombūtnes vai atvaļinājuma laikā viņu aizvieto cita pilnvarota persona.
IV Tautas nama darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un darbības pārskati
20. Tautas nama vadītājs nodrošina Tautas nama darbības tiesiskumu atbilstoši Tautas nama nolikumam, bet
Tautas nama darbinieki – atbilstoši Tautas nama nolikumam un darba aprakstos noteiktajai kompetencei.
21. Tautas nama vadītāja izdoto sākotnējo administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt
vēršoties ar iesniegumu Domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
22. Tautas nams līdz 31.decembrim sagatavo iesniedz Domei pārskatu par Tautas nama funkciju izpildi
kārtējā gadā. Amatiermākslas kolektīvi līdz 1.oktobrim sagatavo un iesniedz Tautas nama vadītājam
sezonas pārskatu par darbības laiku no iepriekšēja gada 1.septembra līdz kārtējā gada 31.augustam.
23. Tautas nama vadītājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no Tautas nama darbinieka pārskatu par
atsevišķu darbu izpildi.
24. Tautas nams kārto lietvedību un veic dokumentu arhivēšanu saskaņā ar Tautas nama nomenklatūru un
Valkas novada domes nolikumā noteiktā kārtībā.
V Tautas nama finansējums
25. Tautas nams tiek finansēts no Domes s budžeta līdzekļiem.
26. Tautas namam ir tiesības iegūt līdzekļus no pamatdarbības, kas noteikta normatīvajos aktos.
27. Tautas nams var saņemt finanšu līdzekļus no:
27.1.
pašvaldībai piešķirtajām mērķdotācijām;
27.2.
pašvaldību budžetu līdzekļiem, piešķirot konkrētu kultūras funkciju veikšanai;
27.3.
juridisko un fizisko personu ziedojumiem un dāvinājumiem;
27.4.
Valsts Kultūrkapitāla fonda;
27.5.
citiem normatīvajos aktos paredzētajiem finanšu līdzekļiem.
28. Tautas nams var piesaistīt valsts un ārvalstu finanšu instrumentus (struktūrfondi, pārrobežu sadarbības
programmas u.c.) un realizēt ar tā darbību, attīstību un pētniecību saistītus projektus un programmas.
29. Līdzekļu iegūšana un izlietojums tiek veikts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un domes
noteiktajā kārtībā.
30. Par Tautas nama saimnieciski finansiālo darbību atbild Tautas nama vadītājs.
31. Tautas nama finanšu līdzekļu uzskaiti veic Valkas novada Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
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4.§
Par nolikuma Nr.19 „Valkas novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu darbības nolikums”
apstiprināšanu
____________________________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Lai nodrošinātu pārskatāmu amatierkolektīvu darbību un finansēšanu Valkas novadā, Izglītības un kultūras
daļas vadītājs ir sagatavojis amatiermākslas kolektīvu darbības Valkas novada kultūras iestādēs nolikuma
projektu. Nolikumā ir definēti amatiermākslas kolektīvi, to veidi un to darbībai nepieciešamie nosacījumi.
Nolikumā ir noteikti amatierkolektīvu vadītāju un citu darbinieku pienākumi, prasības profesionālajai
kvalifikācijai un to darba samaksas principi. Nolikumam ir 14 pielikumi, kuros noteiktas amatierkolektīva
darbībai nepieciešamās veidlapas.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 9.jūlija sēdes
lēmumu (protokols Nr.7, 3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas
2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu Nr.19 “Valkas novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu darbības nolikums”
(pielikumā).
2. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

NOLIKUMS
Valkā
2014.gada 31.jūlijā

Nr.19
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2014.gada 31.jūlija sēdes lēmumu
(protokols Nr.11, 4.§)

Valkas novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu darbības nolikums
Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 1.daļas 5.punktu,
41.panta 1.daļas 2.punktu,
Dziesmu un deju svētku likuma 9. panta 3.daļu

.

I NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Amatiermāksla - cilvēka radoša izpaušanās un līdzdalība kultūras izzināšanas, radīšanas, pārmantošanas,
tālāknodošanas un popularizēšanas procesā. Tā ir viena no kultūras identitātes apzināšanās un
uzturēšanas, t.sk., nemateriālā kultūras mantojuma izzināšanas, uzturēšanas un pārmantošanas formām.
Amatiermākslas kolektīvs - viendabīga vai dažāda vecuma un etniskās piederības personu grupa, kuru
regulārai darbībai apvieno kopīgas intereses kādā no mūzikas, mākslas, dejas vai citas radošas izpausmes
jomām. Ar savu darbību amatiermākslas kolektīvs iespēju robežās tiecas sasniegt iespējamos augstākos
rezultātus mākslinieciskajā jomā, piedaloties pašu iniciētos, novada, reģiona, valsts vai starptautiska
mēroga pasākumos, bet no šīs darbības negūst peļņu. Amatiermākslas kolektīva darbība vērtējama ne tikai
kā tās dalībnieku talantu attīstīšanas un izglītošanas iespēja, kvalitatīvs brīvā laika pavadīšanas veids, bet
arī kā dažādu vecumu, tautību un sociālo grupu iedzīvotāju savstarpējo attiecību harmonizēšanas līdzeklis.
Amatiermākslas kolektīva vadītājs - mākslinieciskais vadītājs, vadītājs, diriģents, režisors - persona,
kuram ir atbilstoša izglītība un kompetence attiecīgajā mākslas, mūzikas vai dejas žanrā, ko praktizē
konkrētais amatiermākslas kolektīvs. Vadītājs pienākumus veic atbilstoši darba devēja uzdevumiem un
amata aprakstam (1.pielikums).
Amatiermākslas kolektīva speciālists - vadītāja asistents, repetitors, kormeistars - persona, kurai ir
atbilstoša izglītība un kompetence attiecīgajā mākslas, mūzikas vai dejas žanrā, ko praktizē konkrētais
amatiermākslas kolektīvs un kurš strādā kolektīva vadītāja tiešā vadībā, lai nodrošinātu amatiermākslas
kolektīvu mēģinājumu procesu, izstāžu un koncertdarbību. Pienākumus veic atbilstoši darba devēja
uzdevumiem un amata aprakstam (1.pielikums).
Dziesmu un deju svētku dalībnieki – dziesmu un deju svētkiem gatavojas un tajos var piedalīties kori,
tautas deju, folkloras un tautas mūzikas kopas (kolektīvi), pūtēju un simfoniskie orķestri, lietišķās mākslas
studijas un amatierteātri u.c.
Interešu grupa (pulciņš, kopa, klubs, apvienība u.c.) – cilvēku brīvprātīga apvienība ar kopīgām
interesēm, kas darbojas dejas, vokāla, teātra, literatūras, mākslas, rokdarbu, floristikas, intelektuālajā u.c.
jomās. Interešu grupas darbībā liela nozīme tiek piešķirta izglītojošam aspektam, savstarpējai
komunikācijai, pieredzes apmaiņai. Netiek prasīta dalība publiskos pasākumos. Interešu grupa var
darboties bez kvalificēta vadītāja. Darba procesā atsevišķas interešu grupas var izveidoties par
amatiermākslas kolektīviem.
Koncertmeistars – persona, kurai ir atbilstoša izglītība un kompetences, kurš strādā kolektīva vadītāja
tiešā vadībā, lai nodrošinātu amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu procesu un koncertdarbību.
Pienākumus veic atbilstoši darba devēja uzdevumiem un amata aprakstam (1.pielikums).
Kultūras mantojums – sastāv no uzkrātu resursu kopuma, kas saņemti mantojumā no pagātnes un kas,
neatkarīgi no piederības, indivīdu un sabiedrības uztverē tiek uzskatīti par vērtību, pārliecības, zināšanu,
tradīciju atspoguļotājiem un paudējiem. Tas ietver arī vidi, kas izveidojusies cilvēku un vietu mijiedarbībā,
laikam ejot.
Nemateriālais kultūras mantojums – UNESCO „Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma
aizsardzību” par nemateriālo kultūras mantojumu atzīst paražas, spēles un mutvārdu izpausmes formas,
zināšanas un prasmes, kā arī ar tiem saistītus instrumentus, priekšmetus, artefaktus un kultūrtelpas, ko
kopienas, grupas un, dažos gadījumos, indivīdi atzīst par sava kultūras mantojuma daļu. Šo nemateriālo
kultūras mantojumu, kas tiek nodots no paaudzes paaudzē, kopienas un grupas nemitīgi rada no jauna
atkarībā no apkārtējās vides, mijiedarbībā ar dabu un savu vēsturi, un tas veido viņās identitātes un
pēctecības izjūtu, tādējādi veicinot cieņu pret kultūras daudzveidību un cilvēka radošo darbību.
Nemateriālais kultūras mantojums cita starpā izpaužas arī kā mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot
valodu kā nemateriālā kultūras mantojuma nesēju, izpildītājmākslas, paražas, rituāli un svētki, zināšanas un
prasmes, kas saistītas ar dabu un Visumu, tradicionālās amatniecības prasmes.

10. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana – darbības, kuru mērķis ir nodrošināt nemateriālā kultūras
mantojuma dzīvotspēju, ieskaitot tā identifikāciju (atpazīšanu), dokumentēšanu, pētniecību, saglabāšanu,
aizsardzību, popularizēšanu, vērtības nostiprināšanu, tālāknodošanu it īpaši ar formālās un neformālās
izglītības palīdzību.
11. Tautas māksla – vēsturiski veidojies termins, kas apzīmē indivīdu un dažādu interešu, sociālo un etnisko
grupu līdzdalību nacionālās kultūras procesu veidošanā ar mērķi izzināt, uzturēt un saglabāt esošās un
radīt jaunas kultūras vērtības. Mūsdienās tautas māksla veidojas amatiermākslas kustības, tautas tradīciju
un profesionālās mākslas mijiedarbībā.
12. Tradicionālā kultūra, t.sk., folklora – viena no nemateriālā kultūras mantojuma izpausmēm – ir tradīcijās
balstīts daiļrades kopums, kas izteikts caur kādu grupu vai indivīdu un tiek atzīts par tās mantojumu, ciktāl
tas atspoguļo kopienas kultūras un sociālo identitāti un vispārpieņemtās vērtības; tā tiek nodota mutvārdu
ceļā, atdarinot vai citādi. Tradicionālās kultūras formas, cita starpā ir, valoda, literatūra, mūzika, deja,
spēles, mitoloģija, rituāli, paražas, amatu prasmes, arhitektūra un citas mākslas prasmes.
II VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
13. Nolikums nosaka kārtību, kādā nosakāma amatiermākslas kolektīvu (2.pielikums) darbība un darba
samaksa kolektīvu vadītājiem, speciālistiem un koncertmeistariem Valkas novada domes (turpmāk
nolikumā – Dome) kultūras iestādēs, ja to kolektīvs piedalās Dziesmu un deju svētku procesā,
koncertdarbībā un izstāžu veidošanā.
14. Amatiermākslas kolektīvu sadalījumu kategorijās sagatavo Domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
nodaļa (turpmāk nolikumā – IKSJ nodaļa), apstiprina Domes izpilddirektors. Amatiermākslas kolektīvu
vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru amatu sarakstu sagatavo kultūras iestādes vadītājs iekļaušanai
amatu vienību sarakstā, to apstiprina Dome.
15. Dome piešķir finansējumu amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba
samaksai un sociālās apdrošināšanas maksājumiem, ja kolektīvs ir reģistrēts Domes kultūras iestādē
noteiktā kārtībā. Vadītāji, speciālisti un koncertmeistari par darbu var saņemt pamatalgas palielinājumu no
valsts piešķirtās mērķdotācijas, pamatojoties uz Valsts mērķdotācijas aprēķināšanu un sadalīšanu atbilstoši
Ministru kabineta noteikumiem.
15.1. Ar kolektīvu vadītājiem, speciālistiem un koncertmeistariem (3.pielikums) Domes izpilddirektors slēdz
darba līgumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, atalgojumu paredzot Domes administrācijas
budžetā.
15.2. Kolektīvu vadītājiem, speciālistiem un koncertmeistariem atalgojumu apmērs, ņemot vērā šo nolikumu,
tiek noteikts ar Domes lēmumu. To pieņem pēc priekšlikumu izskatīšanas Izglītības, kultūras un sporta
un Finanšu komitejās.
15.3. Darba samaksa šī nolikuma izpratnē ir mēneša amatalga, kas noteikta šajā nolikumā noteiktā kārtībā
par amatierkolektīva vadīšanu, repertuāra izvēli un sagatavošanu apmācībai, mēģinājumu vadīšanu,
kolektīva sabiedriskās un koncertdzīves organizēšanu, dokumentācijas kārtošanu, piedalīšanos kursos
un semināros, nepārsniedzot noteiktu stundu skaitu mēnesī (2. pielikums, 4. pielikums).
16. Vienai personai var apmaksāt darbu vairāku Valkas novada amatiermākslas kolektīvos, bet ne vairāk kā par
viena amata veikšanu vienā kolektīvā. Kontroli par šī nolikuma punkta izpildi veic Valkas novada
Grāmatvedības un finanšu nodaļa un IKSJ nodaļa.
17. Jauns amatiermākslas kolektīvs Domes kultūras iestādē uzsāk savu darbību, iesniedzot pēc noteiktas
formas aizpildītu amatiermākslas kolektīva reģistrācijas anketu (6.pielikums), ja tā lietderību un
nepieciešamību akceptējis kultūras iestādes vadītājs, saskaņots IKSJ nodaļā, un ja iestādes budžetā šim
mērķim ir atbilstoši finanšu līdzekļi.
18. Finansējums amatiermākslas kolektīvam tiek plānots kultūras iestādes budžetā. Par tā izlietojumu atbild
amatiermākslas kolektīva vadītājs, pārraudzību veic kultūras iestādes vadītājs. Finansējums tiek piešķirts
šādu grupu Valkas novada amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšanai (5. pielikums):
18.1. Vokālajiem kolektīviem - koriem, vokāliem ansambļiem;
18.2. Tautas deju - deju kolektīviem, deju studijām;
18.3. Instrumentālajiem kolektīviem - pūtēju orķestriem, stīgu instrumentu orķestriem, instrumentālajiem
ansambļiem;
18.4. Folkloras kolektīviem- folkloras kopām, ansambļiem;
18.5. Tautas mūzikas kolektīviem – kapelām, tautas muzikantu ansambļiem;
18.6. Teātra mākslas kolektīviem - amatierteātriem, teātra studijām, teātra pulciņiem, teātra sporta
kolektīviem;
18.7. Tautas lietišķās mākslas kolektīviem – studijām, pulciņiem, kopām;
18.8. Pārējiem kolektīviem – pasaules deju grupām, mūsdienu deju grupām, popgrupām u.c.

III AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU DARBĪBAS MĒRĶIS UN UZDEVUMI
19. Mērķis:
19.1. nodrošināt kultūrvides attīstību Valkas novadā;
19.2.
nodrošināt iedzīvotāju kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu;
19.3. uzturēt augstu amatiermākslas kolektīvu māksliniecisko līmeni;
19.4. veicināt kultūras saglabāšanas, uzturēšanas, atjaunotnes un amatiermākslas jaunrades procesu;
19.5. veicināt kultūras sakaru attīstību un novada amatiermākslas kolektīvu veikumu popularizēšanu Latvijā
un pasaulē;
19.6. veicināt novada iedzīvotāju radošo iniciatīvu un sociālo līdzdalību.
20. Uzdevumi:
20.1. vietējā kultūras mantojuma saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm, kas ietver sevī tradīciju
savdabības izkopšanu un pārmantojamību veicinošu pasākumu organizēšanu;
20.2. Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku kustības nepārtrauktības procesa nodrošināšana, kolektīvu
dalība Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku sagatavošanā un norisēs;
20.3. mūžizglītību un tālākizglītību veicinošu pasākumu nodrošināšana kultūrizglītības jomā;
20.4.
iesaistīšanās pagasta, novada, reģiona, valsts un starptautiskos mēroga pasākumos;
20.5. dalība reģiona, valsts un starptautiska mēroga pasākumos, sekmējot Valkas novada tradicionālās
kultūras un iedzīvotāju jaunrades sasniegumu popularizēšanu. Dalība Valkas novada starptautiskās
sadarbības partneru rīkotajos pasākumos un projektos;
20.6. dalība kultūrizglītības, investīciju, kultūrpolitikas u.c. kultūras jomas projektu izstrādē un ieviešanā.
IV FINANSĒŠANAS MĒRĶIS UN PRIORITĀTES
21. No Domes budžeta tiek piešķirts finansējums Valkas novada amatiermākslas kolektīvu darbības
nodrošināšanai, kas iekļauts Valkas novada kultūras iestādes budžetā ar mērķi:
21.1. atbalstīt Valkas novada amatiermākslas kolektīvu regulāru darbību;
21.2. nodrošināt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un Dziesmu svētku procesa nepārtrauktību;
21.3. sekmēt pieejamību amatiermākslai un iedzīvotāju radošu brīvā laika pavadīšanu;
21.4.
saglabāt tautas tradīcijās sakņotās prasmes un sekmēt amatiermākslas daudzveidību, rosinot
māksliniecisko jaunradi;
21.5. atbalstīt kultūrvides attīstību Valkas novadā;
21.6. uzturēt augstu amatiermākslas kolektīvu māksliniecisko līmeni;
21.7. veicināt Valkas novada amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos novada, valsts un pasaules mēroga
pasākumos.
22. Finansējumu amatierkolektīvs nākamajam budžeta gadam var saņemt, ja tiek izpildīts vismaz viens no
sekojošiem kritērijiem:
22.1. amatiermākslas kolektīvs darbojās kādā no Domes kultūras iestādēm;
22.2. amatiermākslas kolektīvs ir ieguvis mākslinieciskās kvalitātes novērtējumu novada, reģiona un/vai
valsts rīkotajā amatierkolektīvu skatē, ko noteikusi Dome un/vai Latvijas Republikas Kultūras
ministrijas noteiktas valsts institūcijas apstiprināta ekspertu žūrija;
22.3. amatiermākslas kolektīvs gada laikā ir piedalījies Valkas pilsētas, pagastu, novada rīkotajos
pasākumos un/vai valsts, starptautiskas nozīmes norisēs;
22.4. jaundibināts amatiermākslas kolektīvs pretendēt uz Domes budžeta piešķirtu finansējumu, kas iekļauts
Dome kultūras iestādes budžetā var pēc pilna kalendārā gada darbības.
23. Valkas novada kultūras iestādes vadītājs mēneša laikā pēc Domes budžeta apstiprināšanas iepazīstina
amatiermākslas kolektīvu ar piešķirto finansējumu tā darbībai.
24. Prioritāri atbalstāmi ir amatiermākslas kolektīvi, kas nodrošina Dziesmu svētku procesa nepārtrauktību.
V AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU DARBĪBAS UZSĀKŠANA
25. Amatiermākslas kolektīvs Valkas novadā var veidoties pēc pagasta pārvaldes, kultūras institūciju, kultūras
darbinieku vai novada iedzīvotāju ierosinājuma.
26. Iniciatīvas grupa, kultūras iestāde vai indivīds par savu priekšlikumu amatiermākslas kolektīva izveidei
rakstiskā formā informē kultūras iestādes vai pagasta pārvaldes vadītāju, vienojas par telpām un cita veida
atbalstu kolektīva darbības uzsākšanai.
27. Amatiermākslas kolektīvs tiek izveidots ar Domes kultūras iestādes vadītāja rīkojumu pamatdarbības
jautājumos, kas nosaka amatiermākslas kolektīva vai interešu grupas darbību atbilstoši šim nolikumam. Par
rīkojuma pamatu tiek uzskatīta aizpildīta un IKSJ nodaļā saskaņota amatiermākslas kolektīva reģistrācijas
anketa (6.pielikums).
28. Amatiermākslas kolektīvs, kas savu darbību ir uzsācis pirms šī nolikuma spēkā stāšanās un atbilst visām
amatiermākslas kolektīva prasībām, turpina darboties, ņemot vērā nolikumu.

VI REGLAMENTĒJOŠIE DOKUMENTI (NOTEIKUMI, KĀRTĪBAS, INSTRUKCIJAS, RĪKOJUMI)
AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU DALĪBNIEKIEM
29. Domes kultūras iestāde amatiermākslas kolektīvu darbībai izstrādā šādus iekšējos noteikumus:
29.1. Drošības noteikumus amatiermākslas kolektīvu un interešu grupu dalībniekiem kultūras iestādes
telpās;
29.2. Kultūras iestādes Iekšējās kārtības noteikumus amatiermākslas kolektīvu un interešu grupu
dalībniekiem;
29.3. Amatiermākslas kolektīvu un interešu grupu dalībnieku uzvedības un drošības noteikumus izbraukuma
pasākumos.
30. Ar 29.1., 29.2., 29.3.. punktā minētajiem noteikumiem kultūras iestādes vadītājs iepazīstina amatiermākslas
kolektīva vadītāju, kurš, savukārt, vienu reizi gadā iepazīstina ar tiem amatiermākslas kolektīvu dalībniekus.
Pēc noteikumu noklausīšanās izbraukuma pasākuma dalībnieki parakstās amatiermākslas kolektīva darba
uzskaites žurnālā. Ja amatiermākslas kolektīva dalībnieks ir nepilngadīgs, noteikumus noklausās un
parakstās viens no viņa vecākiem vai aizbildņiem.
31. Pirms izbraukuma pasākuma amatiermākslas kolektīva vadītājs veido amatiermākslas kolektīva pasākuma
izbraukuma programmu un dalībnieku sarakstu, ko iesniedz saskaņošanai Domes kultūras iestādes
vadītājam (7.pielikums) un iepazīstina ar tiem izbraukuma pasākuma dalībniekus. Ja amatiermākslas
kolektīva dalībnieku vidū ir nepilngadīgas personas, pirms izbraukuma pasākuma amatiermākslas kolektīva
vai interešu grupas vadītājs iepazīstina nepilngadīgos dalībniekus un vismaz vienu no nepilngadīgo
dalībnieku vecākiem vai aizbildņiem ar Amatiermākslas kolektīvu dalībnieku uzvedības un drošības
noteikumiem izbraukuma pasākumā un izbraukuma pasākuma programmu. Pirms izbraukuma pasākuma
amatiermākslas kolektīva vadītājs saņem nepilngadīgā dalībnieka vecāka/aizbildņa atļauju (8.pielikums). Uz
tā pamata tiek sagatavots rīkojums par amatiermākslas kolektīva izbraukumu un nozīmēta atbildīgā
persona izbraukuma pasākumā.
VII AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU DARBA ORGANIZĒŠANA
32. Amatiermākslas kolektīva pilns nosaukums un piederība atspoguļojas Domes kultūras iestādes darbu
reglamentējošos dokumentos, ko apstiprina kultūras iestādes vadītājs.
33. Amatiermākslas kolektīva mēģinājumu grafikus sagatavo amatiermākslas kolektīva vadītājs un saskaņo tos
ar kultūras iestādes vadītāju.
34. Amatiermākslas kolektīva vadītājs izstrādā kolektīva galveno aktivitāšu projektu sezonai no kalendārā gada
1.septembra līdz nākamā gada 31.augustam. Projektu iesniedz Domes kultūras iestādes vadītājam.
Amatiermākslas līdz kārtējā gada 1. oktobrim.
35. Domes kultūras iestādes vadītājs apkopoto amatiermākslas kolektīvu darbības galveno aktivitāšu projektu
iesniedz IKSJ nodaļā līdz kārtējā gada 15. oktobrim.
36. Amatiermākslas kolektīviem, kas darbojās Domes kultūras iestādē un kuru vadītājiem tiek maksāta alga no
pašvaldības budžeta līdzekļiem, ir obligāta dalība skatēs, koncertos un Valkas novada rīkotajos
pasākumos.
37. Ja amatiermākslas kolektīvs pārtrauc savu darbību, tad kultūras iestādes vadītājs veic nepieciešamās
izmaiņas visos dokumentos.
38. Katru gadu līdz 1.oktobrim amatiermākslas kolektīva vadītājs, Domes kultūras iestādes vadītājam iesniedz
pārskatu par amatiermākslas kolektīva darbību iepriekšējās sezonas laikā (no iepriekšējā gada
1.septembra līdz kalendārā gada 31.augustam).
39. Dati par amatiermākslas kolektīva darbību ir publiski pieejami dažādos informācijas nesējos: Domes mājas
lapā, Latvijas digitālajā kultūras kartē, citos masu saziņas līdzekļos.
40. Amatiermākslas kolektīva dalībnieks pēc pieprasījuma var saņemt kultūras iestādes, kurā darbojas
amatiermākslas kolektīvs, apliecinājumu par dalību amatiermākslas kolektīvā, ja šajā amatiermākslas
kolektīvā ir darbojies vismaz vienu gadu.
VIII DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA
41. Uzsākot dalību amatiermākslas kolektīvā, dalībnieks aizpilda iesnieguma veidlapu (10.pielikums). Ja
amatiermākslas kolektīva dalībnieks ir nepilngadīgs, iesnieguma veidlapu aizpilda viņa vecāki vai aizbildņi
(8.pielikums).
42. Amatiermākslas kolektīva vadītājs visus amatiermākslas kolektīva dalībnieku iesniegumus nodod kultūras
iestādes vadītājam, kurš sagatavo katra amatiermākslas kolektīva dalībnieku instruktāžas lapu
(9.pielikums).
43. Katru gadu janvārī amatiermākslas kolektīva vadītājs veic iesniegumu pārbaudi un kopā ar kultūras
iestādes vadītāju aktualizē amatiermākslas kolektīva dalībnieku reģistrācijas lapu un amatiermākslas
kolektīva darbības plānu (12.pielikums).

44. Amatiermākslas kolektīva vadītājs un Domes kultūras iestādes vadītājs saņemot, apstrādājot uzglabājot,
izmantojot personas datus, ievēro Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
IX AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU DARBA NOVĒRTĒŠANA
45. Amatiermākslas kolektīva darbības vērtēšana notiek ne retāk kā vienu reizi divos gados līdz vērtēšanas
gada 1.novembrim. Vērtēšanu veic komisija. Komisijas darbu nodrošina IKSJ nodaļa.
46. Amatiermākslas kolektīva darbības pārskata periods ir sezona no 1.septembra (vai dibināšanas laika) līdz
nākošā gada 31.augustam.
47. Amatiermākslas kolektīva vērtēšanai kultūras institūcijas vadītājs līdz vērtēšanas gada 1.oktobrim iesniedz
Valkas novada domes IKSJ nodaļai pārskatu par Domes kultūras iestādes amatiermākslas kolektīva
darbību pārskata laikā (13.pielikums).
48. Vērtēšanas komisija nosaka katra kolektīva kategoriju (2.pielikums) vērtējot amatiermākslas kolektīva
atskaiti un ņem vērā Domes kultūras institūcijas vadītāja sniegto informāciju par kolektīva darbu.
Vērtēšanas rezultātus ieraksta protokolā (14.pielikums).
49. Jaunizveidotam amatiermākslas kolektīvam līdz kārtējai vērtēšanai piemēro zemāko kolektīva kategoriju
savā darbības jomā. Jaunizveidota amatiermākslas kolektīva novērtēšanu tās vadītājs var pieprasīt pēc
sešu mēnešu darbības rezultātiem.
X NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
50. Papildinājumus un grozījumus nolikumā apstiprina Dome.
51. Nolikums stājas spēkā no tā pieņemšanas brīža.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

1. pielikums
Valkas novada kultūras iestāžu
amatiermākslas kolektīvu darbības nolikumam
Amata apraksta paraugs
APSTIPRINU
_____________________________ vadītājs
(iestādes nosaukums)

Iestādes nosaukums
Adrese
Reģistrācijas numurs

_________________________
(vārds, uzvārds)

_________
(paraksts)

Datums
____________________________________________
(Amatiermākslas kolektīva nosaukums)
AMATA APRAKSTS
Profesijas kods ___________
1.

Struktūrvienības nosaukums________________________________________

2.

Vadītāja amats, kam tieši pakļauts darbinieks__________________________

3.

Vadītāja amats, ar ko saskaņots amata apraksts________________________

4.

____________________________vadītāja pamatpienākumi un kvalifikācijas apraksts.
( amatiermākslas kolektīva nosaukums)

4.1.

Pamatpienākumi:
organizē un vada kolektīva darbu;
rūpējas par kolektīva sastāvu, jaunu dalībnieku uzņemšanu un radošo izaugsmi;
veic regulārus un pilnvērtīgus mēģinājumus pēc iepriekš sastādīta grafika;
plāno kolektīva organizatorisko un māksliniecisko darbību;
nodrošina augstvērtīgu kolektīva radošās darbības līmeni;
izstrādā kolektīva gada darba plānu, budžeta pieprasījumu un iesniedz tiešajam vadītājam
noteiktajā termiņā;
plāno un īsteno kolektīva radošo dzīvi un koncertdarbību: nodrošina kolektīva dalību pagasta,
novada svētkos, skatēs, konkursos, festivālos, Vispārējos latviešu dziesmu un deju
svētkos u.c., organizē kolektīva pārstāvniecību valsts un starptautiskajos pasākumos;
sastāda un iestudē koncertprogrammas, izrādes, uzvedumus u.c.;
sagatavo, uzkrāj un izplata informāciju par kolektīva darbību;

-

-

apmeklē novada, reģiona, valsts mēroga rīkotos vadītāju seminārus un sanāksmes, apgūst
informāciju par valsts un novada kultūras procesiem;
ceļ savu kvalifikāciju, apmeklē profesionālos seminārus un tālākizglītības pasākumus;
savas kompetences ietvaros pārstāv kolektīvu, veicina tā atpazīstamību
un citi pienākumi, ko noteic iestādes vadītājs/darba devējs.

5.
-

Dienesta pienākumu veikšanai nepieciešamo zināšanu apjoms (izglītība):
darbības jomā nepieciešamās zināšanas, prasmes, spējas; amatam atbilstošajā sfērā;
pastāvīga zināšanu papildināšana.

6.
-

Darba raksturs, prasmes un kompetences:
darbs prasa intelektuālu piepūli, jaunas pieredzes un zināšanu pielietojumu, plašas zināšanas
(mūzikas pedagoģijā vai horeogrāfijā u.c. pēc amata profila.), prasmi uzstāties publiski,
prasmi strādāt komandā, veidot sakarus ar sabiedrību.

7.
-

Veicamā amata sarežģītības pakāpe:
organizatorisks un radošs darbs, kas prasa jaunus risinājumus.

8.
-

Atbildība:
atbild par uzdotā darba kvalitāti un savlaicīgu izpildi;
var būt atbildība par materiālo vērtību saglabāšanu.

9.

Sadarbība:

-

10.
-

darbs prasa pastāvīgus kontaktus ar pagasta pārvaldes vadītāju, kultūras nama/ tautas nama/
saieta nama vadītāju, Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
nodaļu un tās Izglītības un kultūras daļu. Valkas novada domes citām kultūras,
izglītības un sporta iestādēm, iedzīvotājiem.
Darbību reglamentējoši normatīvie akti:
Iestādes nolikums;
Valkas novada domes kultūras nama/tautas nama/ saieta nama darbības Nolikums;
Darba kārtības noteikumi u.c. noteikumi;
Amata apraksts;
pēc nepieciešamības var pievienot citus normatīvos aktus.

Amatu aprakstu sastādīja
______________________________________
amats

_____________ ______________
paraksts
vārds, uzvārds

Ar amatu aprakstu iepazinos
______________________________________
amats

_____________ ______________
paraksts
vārds, uzvārds

Datums

2. pielikums

Valkas novada kultūras iestāžu
amatiermākslas kolektīvu darbības nolikumam

Valkas novada domes kultūras iestāžu amatierkolektīvu iedalījums kategorijās
Kolektīvu kategorijas:
1.kategorijas kolektīvi:
•
Iegūta vieta starptautiska mēroga konkursos, dalība valsts mēroga konkursos, skatēs un festivālos vai
I pakāpes vērtējums novada / reģiona skatē;
•
aktīva koncertdarbība starptautiska, valsts, novada vai vietēja mēroga pasākumos;
•
darbības sezonas laikā sagatavota un izrādīta jauna koncertprogramma/izrāde/izstāde.
Pie šīs kategorijas kolektīviem pieder kolektīvi, kuri izpildījuši iepriekš minētos nosacījumus un ir:
•
A,B grupas (Valsts noteiktā līmeņa) kori, A,B grupas (Valsts noteiktā līmeņa) pūtēju orķestri,
kamerorķestri,
•
A, B, D (Valsts noteiktā līmeņa) grupas deju kolektīvi,
•
Amatierteātri, kuri iepriekšējā periodā (kādā no divām iepriekšējām sezonām) ir izrāžu parādes „Gada
izrāde” finālskates dalībnieki vai novada skatē ieguvuši vismaz 80% no iespējamā vērtējuma,
•
I kategorijas (Valstī noteiktā līmenī) folkloras kolektīvs.
Ja minētie kolektīvi nav izpildījuši kategorijai atbilstošos nosacījumus, tiem tiek piešķirta zemāka kategorija.
2.kategorijas kolektīvi:
•
dalība starptautiska, valsts mēroga konkursos, skatēs un festivālos vai I-II pakāpes vērtējums novada/
reģiona skatē;
•
aktīva koncertdarbība starptautiska, valsts, novada vai vietēja mēroga pasākumos;
•
darbības sezonas laikā sagatavota un izrādīta jauna koncertprogramma /izrāde /izstāde;
Pie šīs kategorijas kolektīviem pieder kolektīvi, kuri izpildījuši iepriekš minētos nosacījumus un ir :
•
senioru jauktie kori,
•
C, E, F (Valsts noteiktā līmeņa) grupu deju kolektīvi,
•
amatierteātri, kuri kādā no divām iepriekšējām sezonām iestudējuši pilna apjoma dramatiskās izrādes
un novada skatē ieguvuši vismaz 60% no iespējamā vērtējuma,
•
vokālie ansambļi,
•
II, III, IV kategorijas folkloras un tautas mūzikas kolektīvi,
•
tautas lietišķās mākslas studijas.
Ja minētie kolektīvi nav izpildījuši kategorijai atbilstošos nosacījumus, tiem tiek piešķirta zemāka kategorija.
3.kategorijas kolektīvi:
•
dalība novada/reģiona konkursos, skatēs un festivālos vai III pakāpes vērtējums novada /reģiona skatē
vai nepiedalās attiecīgās nozares skatē, ja skates netiek organizētas;
•
koncertdarbība novada un vietēja mēroga pasākumos;
•
darbības sezonas laikā sagatavoti un izrādīti jauni koncertnumuri, priekšnesumi/izrāžu fragmenti,
sagatavoti darbi izstādēm,
Pie šīs kategorijas kolektīviem pieder kolektīvi, kuri izpildījuši iepriekš minētos nosacījumus un ir :
•
tautas lietišķās mākslas pulciņi u.c. amatiermākslas kolektīvi,
•
sociāli nozīmīgu grupu kolektīvi (bērnu, senioru kolektīvi I - III pakāpes vērtējums novada /reģiona
skatē).
Ja minētie kolektīvi nav izpildījuši kategorijai atbilstošos nosacījumus, tiem tiek piešķirta zemāka kategorija.
4.kategorijas kolektīvi:
Pie šīs kategorijas kolektīviem pieder kolektīvi, kuri:
•
piedalās vietēja mēroga pasākumos, bet nepiedalās nozares novada /reģiona organizētajās skatēs;
•
mēģinājumu process ir regulārs, neregulāra koncertdarbība;
•
darbības sezonas laikā sagatavoti un izrādīti jauni priekšnesumi/izrāžu fragmenti, sagatavoti darbi
izstādēm.

3. pielikums

Valkas novada kultūras iestāžu
amatiermākslas kolektīvu darbības nolikumam
Amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu, koncertmeistaru ieteicamās kvalifikācijas prasības
1. Koriem:
1.1. Kora mākslinieciskais vadītājs – vismaz 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā augstākā mūzikas
izglītība, kvalifikācija: kordiriģents, kora priekšmetu pedagogs, vispārējās mūzikas izglītības skolotājs;
1.2. Kora diriģents – vismaz 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā augstākā mūzikas izglītība, tālākizglītība,
kvalifikācija: kordiriģents, kora priekšmetu pedagogs, vispārējās mūzikas izglītības skolotājs;
1.3. Kormeistars – 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā mūzikas izglītība vai 1.līmeņa profesionālā augstākā
izglītība, kvalifikācija: kordiriģents, vispārējās mūzikas izglītības skolotājs;
1.4. Koncertmeistars – 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā mūzikas izglītība vai 1.līmeņa profesionālā
augstākā izglītība, kvalifikācija- pianists, vai iepriekšējā darba pieredze vismaz trīs gadi.
2. Tautas deju kolektīviem:
2.1. Mākslinieciskais vadītājs – vismaz 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā izglītība;
2.2. Vadītājs – 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā nozarei atbilstoša augstākā izglītība vai 1.līmeņa
profesionālā augstākā izglītība, vai Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras organizētās
„Deju skolas” sertifikāts, vai sertifikāts/apliecība nozarei atbilstošā specialitātē; LNKC sertifikāts par
profesionālās pilnveides izglītību kultūras vadībā
2.3. Vadītāja asistents, repetitors – 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā nozarei atbilstoša augstākā
izglītība vai 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai sertifikāts vai apliecība nozarei atbilstošā
specialitātē, vai ilgstoša pieredze Tautas deju ansambļa darbā, iepriekšējā darba pieredze vismaz trīs
gadi.
2.4. Koncertmeistars – 2.līmeņa vai 1.līmeņa profesionālā mūzikas izglītība.
3. Instrumentālajiem kolektīviem:
3.1. Mākslinieciskais vadītājs – vismaz 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā mūzikas izglītība;
3.2. Pūtēju orķestra, kokļu, tautas mūzikas ansambļa, instrumentālā ansambļa, vokāli instrumentālā
ansambļa vai orķestra vadītājs – 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā mūzikas augstākā izglītība
nozarei atbilstošā specialitātē, vai 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
3.3. Pūtēju orķestra deju grupas vadītājs - 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā nozarei atbilstoša
augstākā izglītība vai 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
4. Teātra mākslas kolektīviem:
4.1. Režisors - 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā izglītība dramatiskā teātra, amatierteātra vai masu
pasākumu režijā vai 1.līmeņa profesionālā izglītība amatierteātra režijā, sertifikāts vai apliecība nozarei
atbilstošā specialitātē.
4.2. Vadītājs - 1.līmeņa profesionālā izglītība amatierteātra režijā, LNKC sertifikāts, vai sertifikāts/apliecība
nozarei atbilstošā specialitātē.
5. Tautas lietišķās mākslas kolektīviem:
Vadītājs – 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā mākslas augstākā izglītība vai 1.līmeņa profesionālā mākslas
augstākā izglītība, vai Tautas daiļamata meistara kvalifikācija, vai Latvijas Amatniecības kameras
meistara diploms, vai LNKC organizēto tālākizglītības kursu tautas lietišķās mākslas studiju/ pulciņu
vadītājiem un dalībniekiem sertifikāts.
6. Folkloras un tautas mūzikas kolektīviem:
6.1. Vadītājs – 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā mūzikas augstākā izglītība nozarei atbilstošā specialitātē
vai 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūras
organizētās „Folkloras skolas” sertifikāts, vai sertifikāts vai apliecība nozarei atbilstošā specialitātē.
6.2. Koncertmeistars – 2.līmeņa vai 1.līmeņa profesionālā mūzikas izglītība.
7. Vokālajiem ansambļiem:
7.1. Vokālā ansambļa vadītājs – 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā mūzikas augstākā izglītība vai
1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
7.2. Koncertmeistars – 2.līmeņa vai 1.līmeņa profesionālā mūzikas izglītība.
8. Pasaules, mūsdienu deju grupas, popgrupas:
Vadītājs – 2.līmeņa akadēmiskā vai profesionālā nozarei atbilstoša augstākā izglītība, vai 1.līmeņa
profesionālā augstākā izglītība, vai sertifikāts/apliecība nozarei atbilstošā specialitātē.
4. pielikums

Valkas novada kultūras iestāžu
amatiermākslas kolektīvu darbības nolikumam
Valkas novada domes kultūras iestāžu amatierkolektīvu vadītāju darba uzdevumi
un laika patēriņa proporcionāls sadalījums
Nr.
p.k.

Darba uzdevuma apraksts

Laika patēriņš
(%)

1.

Vadīt un veidot kolektīvu. Rūpēties par kolektīva sastāvu, par
jaunu dalībnieku uzņemšanu un to profesionālo
izaugsmi.
Kolektīva darbības plānošana, deleģējot konkrētus uzdevumus
speciālistiem, koncertmeistariem, dalībniekiem.
Pārdomāti izvēlēties atbilstošas grūtības pakāpes repertuāru
(materiāla izpēte, atlase, jaundarbu ierosināšana u.c.),
saskaņā ar valsts nozīmes, reģiona un novada
kultūras pasākumu plāniem.
Atkarībā no kolektīva veida, repertuāra nodrošināšanai vai citai
kolektīva darbībai, nepieciešams arī darbs bibliotēkā,
arhīvos, sadarbība ar komponistiem, horeogrāfiem,
literātiem, lauka pētījumi, sadarbība ar pētniekiem)
Vadīt regulārus un pilnvērtīgus mēģinājumus pēc iepriekš
sastādīta grafika.
Plānot un īstenot kolektīva sabiedrisko un koncertdzīvi:
koncerti (vietējie, izbraukuma), piedalīšanās skatēs,
konkursos, festivālos, Dziesmu un Deju svētkos,
izstādēs u.c. Organizēt kolektīva pašpārvaldes darbu.
Izvērtēt un pārdomāt kolektīva materiālās vajadzības,
inventāra iegādi un tā uzglabāšanu. Darba plānus un
budžeta pieprasījumu iesniegt iestādes vadītājam
norādītajā termiņā.
Apmeklēt novada, reģiona, valsts mēroga rīkotos vadītāju
seminārus un sanāksmes. Būt informētam par novadā,
valstī notiekošajām aktualitātēm.
Uzkrāt informāciju par kolektīvu. Sniegt nepieciešamo
informāciju par kolektīvu.
Popularizēt savu kultūras iestādi, novadu valstī un pasaulē.
Izmantot iespējas, lai celtu savu kolektīva vadīšanai
nepieciešamo kvalifikāciju.

7%

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

15%

40%
15%

5%

5%
3%
5%
5%

5. pielikums

Valkas novada kultūras iestāžu
amatiermākslas kolektīvu darbības nolikumam
Valkas novada domes kultūras iestāžu amatiermākslas nozaru veidu raksturojums*
Vokālie kolektīvi
1.
•
•
•
•
2.

•

•
•
•
•

Koris – 16 līdz 60 (un vairāk) dziedātāju kolektīvs:
Jauktais koris (pieaugušo/jauniešu) – 16 līdz 60 (un vairāk) dziedātāju kolektīvs, kas sastāv no
vīriešu un sieviešu balsu grupām (četras balsu grupas: soprāni, alti, tenori, basi);
Sieviešu koris/vīru koris – 16 līdz 60 (un vairāk) viendabīgais dziedātāju kolektīvs, kas sastāv vismaz
no 2 balsu grupām (vīru koros – tenori, basi, sieviešu koros – soprāni, alti);
Kamerkoris – 16 līdz 25 jauktais vai vienbalsīgais dziedātāju kolektīvs;
Bērnu/jauniešu koris – 16 un vairāk dziedātāju kolektīvs, kas dzied vismaz divbalsīgi.
Vokālais ansamblis (Sieviešu vokālais ansamblis, Vīru vokālais ansamblis, Jauktais vokālais
ansamblis) – 6-15 (un vairāk) jauktais vai viendabīgais dziedātāju kolektīvs, kurš dzied a capella vai
izmanto akustisko instrumentu pavadījumus.
Mazais (kameransamblis) ansamblis – 2 līdz 5 dziedātāju kolektīvs (dueti, trio, kvarteti, kvinteti). Var
būt jauktais (dažādu soprānu, altu un tenoru, basu kombinējums) un vienbalsīgais (soprānu un altu vai
tenoru un basu);
Vokālais ansamblis – 6 līdz15 dziedātāju kolektīvs (jauktais vai viendabīgais).
Bērnu vokālais ansamblis – 3 līdz 16 dziedātāju kolektīvs vecumā līdz 15 gadiem;
Senioru vokālais ansamblis – vismaz 50% dziedātāju ir pensijas vecumā;
Vokālā studija – darbojas 3 (un vairāk) vairākas dažāda vecuma dziedātāju grupas.

Tautas deju kolektīvi
Tautas deju kolektīvs – izpilda tradicionālās vai skatuves dejas, ir Vispārējo latviešu deju svētku dalībnieki:
Jauniešu deju kolektīvs – dalībnieki vecumā no 16 līdz 25 gadiem, 4 cilvēki no kopējā dalībnieku skaita var
būt vecumā no 14 līdz 16 gadiem:

A grupas deju kolektīvs – vismaz 12 pāru attiecīga līmeņa jauniešu deju kolektīvs;

B grupas deju kolektīvs – vismaz 8 pāru attiecīga līmeņa jauniešu deju kolektīvs;

C grupas deju kolektīvs - vismaz 8 pāru attiecīga līmeņa jauniešu deju kolektīvs.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs – dalībnieki vecumā no 25 līdz 50 gadiem, 4 cilvēki no kopējā dalībnieku
skaita var būt no citas vecuma grupas:
•
D grupas deju kolektīvs - vismaz 8 pāru attiecīga līmeņa vidējās paaudzes deju kolektīvs;
•
E grupas deju kolektīvs - vismaz 8 pāru attiecīga līmeņa vidējās paaudzes deju kolektīvs.
Senioru deju kolektīvs - dalībnieki vecumā no 50 gadiem, 4 cilvēki no kopējā dalībnieku skaita var būt no
citas vecuma grupas:
•
F grupas deju kolektīvs - vismaz 8 pāru attiecīga līmeņa senioru deju kolektīvs.
Bērnu deju kolektīvs - vismaz 8 pāru attiecīgā līmeņa deju kolektīvs.
Deju kolektīvs / Deju kopa – apgūst tradicionālās, Eiropas, līnijdejas, sporta dejas, modernās dejas u.c.
Instrumentālie kolektīvi
Pūtēju orķestru kolektīvi:
•
Pūšamo instrumentu orķestris – 25 un vairāk orķestra muzikantu kolektīvs; orķestrim ir metāla
pūšamo un sitamo instrumentu grupas;
•
Džeza orķestris (bigbends) - 20 orķestra muzikantu kolektīvs; speciāla sastāva orķestrim ir koka,
metāla pūšamo, sitamo, taustiņu un stīgu instrumentu grupas;
•
Pūšamo instrumentu ansambļi - līdz 25 muzikantu kolektīvs, kura pamatā ir pūšamo instrumentu
grupas;
•
Orķestru deju grupa – 6 (un vairāk) dejotāju kolektīvs, kas dejo pūtēju orķestra priekšnesumu
papildinot.
Stīgu instrumentu kolektīvi:
•
Kamerorķestris - 20 un vairāk orķestra muzikantu kolektīvs; orķestrim ir stīgu instrumentu grupas.
* Ja nav nepieciešamais skaits, IKSJ nodaļa izvērtē atsevišķi

Instrumentālie ansambļi (kvarteti, kvinteti, diksilendi) - 4 līdz 12 muzikantu kolektīvi, kas spēlē dažādus
pūšamos, sitamos, stīgu un taustiņu instrumentus.

Vokāli instrumentālie ansambļi – 4 un vairāk muzikantu kolektīvi, kas spēlē dažādus instrumentus un izpilda
dziesmas vokāli.
Folkloras kolektīvi
Folkloras kolektīvs – tradicionālās tautas daiļrades izpildītāju kolektīvs
Folkloras kopa – dziedātāju, muzikantu, dejotāju, stāstnieku ansamblis (3 un vairāk dalībnieki), kas izpilda
tautasdziesmas, tradicionālu instrumentālu spēli, dejas, rotaļas, stāstījumus utt., galvenokārt kopj sava
novada etniskās tradīcijas, saglabā reģionam raksturīgo dialektu, izpildes manieri un tautas tērpu.
Programmā var izmantot dažādu Latvijas novadu un citu tautu vai etnisku grupu tautasdziesmas,
apdares un aranžējumus.
Etnogrāfiskais ansamblis – dziedātāju, muzikantu, dejotāju, stāstnieku ansamblis (3 un vairāk dalībnieki),
kas turpina apkaimes etniskās tradīcijas, saglabā vietai raksturīgo dialektu, izpildes manieri.
Repertuārā ir tikai lokāla rakstura autentiskas tautasdziesmas, dejas, rotaļas spēles, tradicionālo
instrumentu mūzika, stāstījumi un. tml., ko, balstoties uz paaudžu pārmantojamības principu, izpilda
vietējie teicēji.
Folkloras ansamblis – dziedātāju, muzikantu, dejotāju, stāstītāju kolektīvs (8 līdz 35 un vairāk dalībnieku),
kas kopj novada etnisko kultūru, izpilda tautas dziesmas, dejas, rotaļas, spēles, instrumentālo mūziku,
stāstījumus, precīzu folkloru, programmās izmanto paražu materiālus u.tml., saglabā reģioniem
raksturīgo dialektu, stilistiku, izpildes manieri, valkā 19. gs. beigu – 20. gs. sākuma tautas vai
rekonstruētus vēsturiskos tērpus. Ansambļa dalībnieki – dziedātāji, stāstītāji, dejotāji, 1 līdz 2
muzikantu, instrumentālā grupa vai tradicionālā kapela.).
Bērnu folkloras ansamblis (3 līdz 16 gadu vecumam) izpilda bērnu pasaules uztverei tuvāku tradicionālo
tautas daiļradi.
Jauniešu folkloras ansamblis (16 līdz 19 gadu vecumam) vairāk tiek piešķirta uzmanība tautas daiļradei, kas
atspoguļo jaunatnes attiecības.
Tautas mūzikas kolektīvi
Tautas muzikantu ansamblis/kolektīvs – 3 līdz 20 mūzikas izpildītāju (bērnu un/ vai pieaugušo) kolektīvs,
kas spēlē tautas mūzikas instrumentus.
Kapela – 5 un vairāk instrumentālās mūzikas izpildītāju, kas spēlē ar latviešu tautas un starptautiskajiem
instrumentiem autoru darbus, kā arī tautas mūzikas apdares un izmanto dažādus taustiņinstrumentus,
pūšamos, sitamos, stīgu un tradicionālos instrumentus.
Teātra mākslas kolektīvi
Teātra mākslas kolektīvs – aktieru amatieru apvienība, kas apgūst skatuves mākslas iemaņas, iestudē
dažādu žanru (drāma, komēdija, traģēdija u.c.) izrādes un uzvedumus.
Amatierteātris – 8 un vairāk aktieru kolektīvs, kuru vada profesionāls režisors ar atbilstošu kvalifikāciju.
Iestudējot pilna apjoma dramaturģiskos darbus.
Teātra studija – mācīšanās un izglītošanās rakstura kolektīvs, kuram ir ilgstoša rakstura mākslinieciskas
darbības attīstīšanas programma un kuru vada režisors ar atbilstošu kvalifikāciju.
Teātra pulciņš – bērnu, jauniešu vai pieaugušo kolektīvs, kas tiecas pēc mākslinieciski radošas pašizpausmes
un attīstības kādā no teātra jomām.
Teātra sporta kolektīvs – personu kolektīvs, kas apgūst un darbojas teātra sporta tehnikā, piedalās teātra
sporta turnīros.
Tautas lietišķās mākslas kolektīvi
Tautas lietišķās mākslas studija/pulciņš/kopa – 12 un vairāk dalībnieku kolektīvs, kas nodrošina attiecīgās
nozares tautas lietišķās/autentiskās mākslas pētniecību, saglabāšanu, tālāknodošanu, popularizēšanu,
kas nodarbojas ar tradicionālām tautas tehnoloģijām, izmantojot māksliniecisko radošumu, veido to
darinājumus, atdarinājumus un jaunradi.
Pārējie kolektīvi
Deju grupa (pasaules, Eiropas, līnijdeju u.c.) – dalībnieku skaits nav noteikts, izpilda skatuves dejas, vadītājs
ar atbilstošu kvalifikāciju.
Popgrupa – vokālās mākslas kolektīvs bez vecuma un skaita ierobežojumiem, kas savā repertuārā izpilda
populāro mūziku.

6.pielikums
Valkas novada kultūras iestāžu
amatiermākslas kolektīvu darbības nolikumam
Valkas novada
AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVA REĢISTRĀCIJAS ANKETA
Kolektīvs
Iestāde/organizācija, pie kā
darbojas
Darbības nozare

kolektīva nosaukums
nosaukums
G1*/G2* kolektīvs u.c.

Kolektīva dibināšanas gads
Dalībnieku skaits

Kopā

Kolektīva vadītājs

vārds, uzvārds,

dz.g.

dzimšanas gads

Speciālists

vārds, uzvārds,

dz.g.

dzimšanas gads

Koncertmeistars

vārds, uzvārds,

dz.g.

dzimšanas gads

Nodarbību vieta

adrese, telpa

Nodarbību laiki

Pirmdiena

sievietes

vīrieši

no

līdz

Otrdiena

no

līdz

Trešdiena

no

līdz

Ceturtdiena

no

līdz

Piektdiena

no

līdz

Sestdiena

no

līdz

Svētdiena

no

līdz

Kopā darba stundas nedēļa
Apliecinu, ka par šī kolektīva vadīšanu nesaņemu citu atalgojumu:
Kolektīva vadītājs

vārds, uzvārds,

paraksts

Speciālists

vārds, uzvārds,

paraksts

Koncertmeistars

vārds, uzvārds,

paraksts

Kolektīva kontaktpersona

vārds, uzvārds

paraksts

tālruņa nr.

e-pasts

Anketa sastādīta:

vieta

amats

vārds, uzvārds

datums
paraksts

SASKAŅOTS:
Valkas novada domes
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas
vadītājs
(Vārds, Uzvārds)
2014.gada _______________________
----------*G1 – Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs
*G2 – Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku kustības kolektīvs

7.pielikums
Valkas novada kultūras iestāžu
amatiermākslas kolektīvu darbības nolikumam
Amatiermākslas kolektīva izbraukuma pasākuma programma un dalībnieku saraksts

Kultūras institūcijas nosaukums
Amatiermākslas kolektīva/
interešu grupas
nosaukums
Brauciena mērķis
Pasākuma īss apraksts

Izbraukšanas datums, laiks

Atgriešanās datums, laiks
Transports
Atbildīgā persona

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas gads

Amatiermākslas kolektīva
vadītājs:
_____________
(paraksts)

8.pielikums
Valkas novada kultūras iestāžu
amatiermākslas kolektīvu darbības nolikumam
Vecāka/aizbildņa atļauja
Es __________________ , personas kods ______-_______, piekrītu, ka mans
(vārds, uzvārds)
dēls/meita _____________________________, personas kods ___________
(vārds, uzvārds)
amatiermākslas kolektīva ___________________________________ dalībnieks piedalās
________________________________________________________ ,
(pasākuma nosaukums)
laikā no 20____.gada
_____________ līdz 20____.gada________________
_____________________________________________.
(vietas nosaukums)
Informēju, ka bērna veselības stāvoklis ir labs.
Bērna īpašās vajadzības: ___________________________________________________

Esmu informēts, ka neskaidrību gadījumā varu uzdot jautājumus
_______________________________________________________________
(kolektīva vadītājs vai cita atbildīga persona)
tālruņa numurs__________________________.
Tālruņa numurs vienam no vecākiem/aizbildņiem, ar ko sazināties vajadzības gadījumā:
____________________________, ja šis numurs nav sasniedzams, lūdzu sazināties ar
______________, tālruņa numurs ______________________.
(vārds, uzvārds)
Ar Amatiermākslas kolektīvu un interešu grupu dalībnieku uzvedības un drošības noteikumiem izbraukuma
pasākumā un izbraukuma pasākuma programmu esmu iepazinies.
Piekrītu, ka izbraukuma pasākuma gājienā, koncertā, izrādē var fotografēt un filmēt manu dēlu/meitu un
publiskot šos attēlus.
___________________
(datums)

________________________________
(vecāka/aizbildņa paraksts)

9.pielikums
Valkas novada kultūras iestāžu
amatiermākslas kolektīvu darbības nolikumam

Amatiermākslas kolektīva dalībnieku instruktāža
VALKAS NOVADS
(kultūras institūcijas nosaukums)

(amatiermākslas kolektīva nosaukums)

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Noteikumu
veids,
apstiprināšanas
datums

Dzimšanas gads,
datums

Noteikumu
veids,
apstiprināšanas
datums

Mājas adrese

Noteikumu
veids,
apstiprināšanas
datums

Tālrunis

Vecāka vai aizbildņa
vārds, uzvārds
(nepilngadīgiem
dalībniekiem)

epasts

Paraksts

Datums

10.pielikums
Valkas novada kultūras iestāžu
amatiermākslas kolektīvu darbības nolikumam

Iesnieguma veidlapa

_____________________________________
(vārds, uzvārds)

____________________________________
(dzimšanas gads, datums)
____________________________________________________________
(dzīvesvietas adrese)

____________________________________________________________
(kontakti -telefons, e-pasts)

IESNIEGUMS
vieta
20 ____ . gada ___ . _______________
____________________________
(institūcijas nosaukums)

_____________________________

(institūcijas vadītāja amats vārds, uzvārds)

Lūdzu uzņemt mani _________________________________________
(institūcijas nosaukums)

_____________________________________________________ sastāvā.
( amatiermākslas kolektīva)
Apņemos apmeklēt mēģinājumus, koncertus, nodarbības, klausīt/izpildīt vadītāja norādījumus. Ievērot
noteikumus.
Piekrītu, ka mēģinājumos, koncertos, izrādēs, izbraukuma pasākumos, gājienos un citos ar kolektīva radošo
darbību saistītos pasākumos var mani fotografēt, filmēt un publiskot šos attēlus.
___________________________________
(paraksts)

11.pielikums
Valkas novada kultūras iestāžu
amatiermākslas kolektīvu darbības nolikumam

Iesnieguma veidlapa

_____________________________________
(vārds, uzvārds)

____________________________________
(dzimšanas gads, datums)

____________________________________________________________
(dzīvesvietas adrese)
____________________________________________________________
kontakti (telefons, e-pasts)

IESNIEGUMS
vieta
20 ____ . gada ___ . _______________
____________________________

(institūcijas nosaukums)

_____________________________
(institūcijas vadītāja amats vārds, uzvārds)
Lūdzu uzņemt manu dēlu/meitu _______________________________________
(vārds, uzvārds)

___________________________________________
(dzimšanas gads, datums)

_________________________________________
(institūcijas nosaukums)

____________________________________________ sastāvā.
( amatiermākslas kolektīva)

Informēju, ka bērna veselības stāvoklis ir labs un atbilstošs amatiermākslas kolektīva aktivitātēm.
Piekrītu, ka mēģinājumos, koncertos, izrādēs, izstādēs, izbraukuma pasākumos, gājienos un citos ar
amatiermākslas kolektīva darbību saistītos pasākumos var fotografēt, filmēt manu dēlu/meitu un
publiskot šos attēlus.
___________________________________
(paraksts)

12.pielikums
Valkas novada kultūras iestāžu
amatiermākslas kolektīvu darbības nolikumam

Amatiermākslas kolektīva
darbības uzskaites lapa

Valkas novada domes kultūras institūcijas nosaukums ______________________________________

_________________________________dalībnieku iesniegumu reģistrācija
(amatiermākslas kolektīva nosaukums)

Nr.p.k.

Vārds , uzvārds

Dzimšanas gads,
datums

Adrese

Piezīmēm

Amatiermākslas kolektīvā Darbības plāns
Gads

Mēnesis

Norise

Vieta

Dalība pasākumos
(koncerti, teātra izrādes, konkursi, izstādes u.c.)
Nr.p.k.

Datums

Pasākuma nosaukums

Pasākuma norises
vieta

Rezultāti

13. pielikums
Valkas novada kultūras iestāžu
amatiermākslas kolektīvu darbības nolikumam

Pārskats par Valkas novada domes kultūras iestādes
amatiermākslas kolektīva vai interešu grupas darbību ________ periodā
Kolektīva nosaukums
Kultūras institūcija, kur
darbojas kolektīvs
Kolektīva vadītājs
Speciālists
Kolektīva dalībnieku skaits
1. Kolektīva sasniegumi
Novada/apriņķa/reģionāla/valsts/starptautiska līmeņa skašu, konkursu, festivālu u.c., kurus vērtē
žūrija, iegūtais vērtējums – pakāpe, vieta, nominācija, godalga
Nr.
Norises nosaukums
Norises vieta
Norises laiks
Vērtējums
p.k.
(valsts, pilsēta)
(gads, datums)

2. Kolektīva sagatavotais repertuārs
Pastāvīgs kolektīva koncerts, izrāde vai uzvedums, izstāde, atsevišķi koncertnumuri u.c.
Nr.
Nosaukums, programma
Apjoms
Piezīmes
p.k.

3. Kolektīva koncertdarbība
Kolektīva dalība vietējā mēroga (pagasta vai cita pagasta) pasākumos
Nr.
Norises vieta
Norises laiks
p.k.
(gads, datums)

Kolektīva dalība novada mēroga pasākumos vai citu novadu pasākumos
Nr.
Norises vieta
Norises laiks
p.k.
(gads, datums)

Kolektīva dalība reģiona, valsts mēroga pasākumos
Nr.
Pilsēta, novads
Projekts, festivāls, konkurss vai
p.k.
cita aktivitāte, kurā
piedalās kolektīvs vai
kolektīva pārstāvji

Kolektīva aktivitātes starptautiskos (ārpus valsts) pasākumos
Nr.
Pilsēta, valsts
Projekts, festivāls, konkurss vai
p.k.
cita aktivitāte, kurā
piedalās kolektīvs vai
kolektīva pārstāvji

Piezīmes

Piezīmes

Norises laiks
(gads, datums)

Piezīmes

Norises laiks
(gads, datums)

Piezīmes

4. Kolektīva vadītāja profesionālās zināšanas un prasmes
Kolektīva vadītāja atskaites periodā iegūtās profesionālās kvalifikācijas – izglītības līmeņa, profesionālās
pieredzes, profesionālo zināšanu un prasmju attīstība, profesionālās
kvalifikācijas
paaugstināšana
Programmas nosaukums
Apmācību
Norises laiks
Iegūtais dokuments
veids/a
pjoms

Papildinformācija:
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________
Amatiermākslas kolektīva
vadītājs

_________________
vārds, uzvārds

Valkas novada domes
kultūras iestādes vadītājs
____________________
vārds, uzvārds

_______________
paraksts

_________________
paraksts

(datums)
SASKAŅOTS:
Valkas novada domes izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes nodaļas
Izglītības un kultūras daļas vadītājs
_______________
(datums)

__________________________
vārds, uzvārds

_____________________
(atšifrējums)

14. pielikums
Valkas novada kultūras iestāžu
amatiermākslas kolektīvu darbības nolikumam

Valkas novada domes administrācijas novērtēšanas komisija Valkas novada domes kultūras iestāžu
amatiermākslas kolektīvu
darbības rezultātu novērtēšanas
PROTOKOLS
Valkā, Datums_____________________
Amatiermākslas
kolektīva
nosaukums

Kultūras
institūcija,
kurā
darbojas
kolektīvs

Amatiermākslas
kolektīva vadītāja
vārds, uzvārds

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

Amatiermākslas
kolektīva
novērtējuma punktu
skaits

Amatiermākslas
kolektīvam
piešķirtā
kategorija

Amata saime,
līmenis

5.§
Par amata vietas izveidi Kārķu pamatskolā pirmsskolas grupas
darba nodrošināšanai
_______________________________________________________
(R.Rastaks)
Saņemts Kārķu pamatskolas direktores iesniegums ar lūgumu izveidot papildus amata vietas pirmsskolas
grupas darbības nodrošināšanai. 2013./2014.mācību gadā pirmsskolas grupās mācījās 13 audzēkņi, no tiem 9
obligātajā pirmsskolas izglītības programmā. 2014./2015.mācību gadā pirmsskolas grupās reģistrēti 18
izglītojamie, no tiem 9 obligātajā pirmsskolas izglītības programmā. Lai nodrošinātu visas grupas darbu
nepieciešamas 2 pedagogu slodzes. Valsts mērķdotācija nodrošina 0,831 slodzes un no pašvaldības
nepieciešamas 1,39 slodzes, kas ir esošajai papildus 0,789. Par pirmsskolas skolotājiem strādās 2 pedagogi.
Vienlaicīgi ar pirmsskolas skolotāju grupā strādā pedagoga palīgs. Iepriekšējos gados Kārķu
pamatskolā bija neliels pirmsskolas izglītojamo skaits, tāpēc tika izmainītas tehnisko darbinieku slodzes. Lai
optimizētu pirmsskolas grupas darbu, direktore ierosina likvidēt pirmsskolas telpu apkopēja amatu (0.5
slodzes) un izveidot 1 slodzi pedagoga palīga amatu. Pedagoga palīga amata pienākumos iekļaut pirmsskolas
grupas telpu uzkopšanu.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 9.jūlija
sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 4.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumā „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§) šādu grozījumu:
1.1. Apstiprināt 44.pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).
2. Uzdot Kārķu pamatskolas direktorei nepieciešamības gadījumā veikt darbinieku darba līgumos grozījumus
vai izbeigt darba tiesiskās attiecības.
3. Par lēmuma izpildi atbild skolas direktors un Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.septembri.
6.§
*** iesnieguma izskatīšana
_____________________________________
(R.RASTAKS)
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no ***, kurš lūdz apmaksāt izdevumus (ceļa izdevumi,
dalības maksa, naktsmītne) dalībai Jogevas (Igaunijas Republika) dambretes kluba 64 lauciņu dambretes
seriāla 4.etapā 2014.gada 19.jūlijā un Jogevas (Igaunijas Republika) starptautiskajā dambretes turnīrā 64
lauciņu dambretē no 2014.gada 29.jūlija līdz 3.augustam. Kopējās izmaksas dalībai abos turnīros ir EUR
85,90.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2014.gada 9.jūlija sēdes
lēmumu (protokols Nr.7, 5.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta un 21.panta
1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

Apmaksāt izdevumus EUR 85,90 (astoņdesmit pieci euro, 90 centi) *** dalībai Jogevas (Igaunijas
Republika) dambretes kluba 64 lauciņu dambretes seriāla 4.etapā 2014.gada 19.jūlijā un Jogevas
(Igaunijas Republika) starptautiskajā dambretes turnīrā 64 lauciņu dambretē no 2014.gada 29.jūlija līdz
3.augustam.
2. [..]
7.§
Par *** iesnieguma izskatīšanu
_________________________________________
(Z.ZARIŅA)
Valkas novada dome 2014. gada 17.jūnijā ir saņēmusi ***, dzīvo *** iela ***, Valka, Valkas novads, LV-4701,
iesniegumu ar lūgumu piešķirt naudas līdzekļus degvielas iegādei,[..]
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2014.gada 11.jūlija sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 1.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punkta, atklāti vārdiski

balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

Atteikt *** piešķirt finanšu līdzekļus degvielas iegādei un ieteikt izmantot citus sociālos atvieglojumus.
Nepieciešamības gadījumā Valkas novada Sociālajam dienestam sniegt palīdzību attiecīgo formalitāšu
kārtošanā.
8.§
Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas - zemes gabala
„Lauri”, Zvārtavas pagastā, Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu
_______________________________________________________________
(G.Smane)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļu un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika
konstatēts, [..]
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2014.gada 15.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 1.§) un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas, 37.panta ceturtās daļas
un 44.panta septītās daļas; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, Pārejas noteikumu 12.punktu;
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta”; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas
2.punkta un 7.panta pirmā daļas; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot:
PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe,
A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas novada Zvārtavas pagastā „Lauri”, kadastra numurs 9452
9496 006 0108, kas sastāv no apbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9496 006 0108, platība
6.94ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. [..]
9.§
Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas - zemes gabalu
„Brieži”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu
_______________________________________________________________
(G.Smane)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļu un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika
konstatēts, [..]
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2014.gada 15.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 2.§) un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas, 37.panta ceturtās daļas
un 44.panta septītās daļas; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, Pārejas noteikumu 12.punktu;
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta”; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas
2.punkta un 7.panta pirmā daļas; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot:
PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe,
A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas novada Ērģemes pagastā „Brieži”, kadastra numurs 9452
009 0109, kopējā platība 10.96ha, kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 9452 009
0109, platība 8.35ha un 9452 009 0110, platība 2.61ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu:
pārdošana par brīvu cenu.
2. [..]

10.§
Par nekustamā īpašuma Kārķu pagastā „Mētras” atsavināšanu

_________________________________________________________
(G.Smane)
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, ***, Kārķu pagasts, Valkas novads, 2014.gada 30.jūnijā
iesniegto iesniegumu par nekustamā īpašuma „Mētras”, Kārķu pagastā atsavināšanu, tika konstatēts: [..]
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2014.gada 15.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 3.§) un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punktu; 45.panta 5. un 6 daļu; 8.panta 2., 3. un 6.daļu; 37.pantu,
441.panta 3.daļu; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta
1.daļas 2.punktu; 7.panta 1.daļu; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu
12.punktu; 2011.gada 1.februāra Ministru Kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punktu; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot:
PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe,
A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas novada Kārķu pagasta Kārķos „Mētras”, kas sastāv no
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0134, platība 0.3758ha, un uz tā esošas dzīvojamās mājas
ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0134 001 un palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0134 002,
nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. [..]
11.§
Par zemes gabala Valkā, Meža ielā 10 pārņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
__________________________________________________________________
(G.Smane)
2014.gada 20.maijā ir saņemts VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, juridiskā adrese Vaļņu iela 28, Rīga,
piedāvājums pārņemt Valkas novada domes īpašumā bez atlīdzības zemes gabalu Valkā, Meža iela 10,
kadastra apzīmējums 9401 007 5110, platība 1.7589ha. [..]
Izsverot nekustamā īpašuma iegūšanas lietderību, ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību
īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas 2014.gada 15.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 4.§) un
pamatojoties uz Meža likuma 44.panta 4.daļas 2.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
2.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pārņemt Valkas novada domes īpašumā zemes gabalu Valkā, Meža ielā 10, kadastra apzīmējums 9401
007 5110, kas nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai – uzņēmējdarbības attīstībai –
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 10.punktu.
12.§
Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas - zemes gabalu
„Salaskalēji”, Kārķu pagastā, Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu
_______________________________________________________________
(G.Smane)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļu un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika
konstatēts, ka: [..]
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2014.gada 15.jūlnija sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 5.§) un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta piektās daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas, 37.panta ceturtās
daļas un 44.panta septītās daļas; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, Pārejas noteikumu
12.punkta; Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta”; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta
pirmās daļas 2.punktu un 7.panta pirmā daļas; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti

vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas novada Kārķu pagastā „Salaskalēji”, kadastra numurs 9466
005 0071, kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 9466 005 0071, platība 5.99ha
un 9466 005 0131, platība 2.43ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu
cenu.
2. [..]
13.§
Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas - zemes gabala
„Jūkupes”, Valkas pagastā, Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu
_______________________________________________________________
(G.Smane)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļu un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika
konstatēts, ka: [..]
Ņemot vērā augstākminēto, saskaņā ar Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2014.gada 15.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 6.§) un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta piekto daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un septīto daļu, 37.panta ceturto daļu un
44.panta septīto daļu; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, Pārejas noteikumu 12.punktu; Ministru
kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”;
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas
2.punktu un 7.panta pirmā daļu; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot:
PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe,
A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas novada Valkas pagastā „Jūkupes”, kadastra numurs 9488
002 0008, kas sastāv no apbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 002 0008, platība 45.3ha,
nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
14.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Ausekļa ielā ***
____________________________________________________
(A.Jurjāne)
Valkas novada dome saņēma dzīvokļa Ausekļa ielā ***, Valkā, īpašnieces *** iesniegumu ar lūgumu anulēt
deklarēto dzīvesvietu *** Ausekļa ielā ***, Valkā, pamatojoties uz to, ka laulība ar *** šķirta, nedzīvo kopā 3
gadus. [..]
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 – 10
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis,
V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu Ausekļa ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, ***, personas kods ***-***, jo
zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
15.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, Ausekļa ielā ***
____________________________________________________
(A.Jurjāne)
Valkas novada dome saņēma dzīvokļa Ausekļa ielā ***, Valkā, Valkas novadā, īpašnieka pilnvarotās
personas *** iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu *** Ausekļa 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 – 10

deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis,
V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu Ausekļa ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, *** , personas kods ***-***, jo
zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
16.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Vijciema pagastā
____________________________________________________
(A.Jurjāne)
Valkas novada dome saņēma īpašuma “***” – ***, ***, Vijciema pagastā, Valkas novadā, īpašnieces ***
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 – 10
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis,
V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu “***” – *** ,***, Vijciema pagasts, Valkas novadā, LV-4733, ***, personas kods
***-***, jo zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
17.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
__________________________
(A.Jurjāne)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2014.gada 28.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.7), 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 – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe,
A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis), 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 apmaiņas palīdzības reģistrā,
2- istabu dzīvokli Rīgas ielā 8-7, Valkā, 1.stāvs, kopējā platība 46,4 m2, dzīvojamā platība 34,8 m2,
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe - daļēji labiekārtots (malkas apkure) apmaiņā pret pašreiz īrēto dzīvokli
***,Valkā.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar
ierobežoto atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22). Maksa par ūdeni tiek aprēķināta ar
dzīvokļa piešķiršanas dienu.
2. P i e š ķ i r t ***, pēdējā deklarētā dzīvesvieta *** iela ***, Valkā, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 1 istabas dzīvokli Kūru ielā 9-7, kopējā platība 26,1 m2, dzīvojamā platība 17,9 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. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta „***”,***,Valkas pagasts, , reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 1 istabas dzīvokli „Vectomēnos”, Valkas pagastā, dzīvojamā platība 12,9 m2, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe- nelabiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Valkas pagasta pārvaldi.
4. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** iela ***,***, dzīvokli „Jaunkurpniekos”, Zvārtavas pagastā. ***
Zvārtavas pagastā pieder nekustamais īpašums ( 2 zemes gabali) un uzsākta uzņēmējdarbība.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Zvārtavas pagasta pārvaldi.
5. A t ļ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim *** ielā ***, Valkā, uz dzīvoklī deklarētās *** vārda, jo viņas vīrs
*** ar kuru noslēgts īres līgums, ir miris.

6. A t ļ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim „***”, Zvārtavas pagastā, uz dzīvoklī deklarētā *** vārda, jo *** ,
ar kuru noslēgts dzīvokļa īres līgums, faktiski tur nedzīvo un ir rakstiski piekritusi īres līguma
pārrakstīšanai.
18.§
Par pašvaldības līdzdalību un līdzfinansējumu tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Rīgas ielu,
posmā no pilsētas robežas līdz Zemgales ielai rekonstrukciju
_______________________________________________________
(G. Smane)
Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 11.martā noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu
fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” ir paredzēta iespēja pilsētas tranzīta ielas
atjaunošanas līdzfinansēšanai.
Lai saņemtu līdzfinansējumu tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Rīgas ielu, posmā no pilsētas robežas līdz
Zemgales ielai rekonstrukcijai, kopā ar iesniegumu ir jāiesniedz pašvaldības domes lēmumu par pašvaldības
līdzdalību projekta īstenošanā un pašvaldības līdzfinansējuma daļas pieejamību iesniegumā minētajā apmērā
un laikā.
Valkas novada dome 2012.gadā pasūtīja un projektēšanas konsultatīvā firma – akciju sabiedrība
„Ceļuprojekts” izstrādāja iepriekš minētā 2,05 km ceļa posma rekonstrukcijas tehnisko projektu, būvdarbiem
nepieciešamais finansējums 2 966 596 EUR.
Pilsētas tranzīta ielas atjaunošanas projektu, kuram pašvaldība pieprasa līdzfinansējumu, saskaņā ar
Ministru kabineta 2008.gada 11.martā noteikumu Nr.173 pašvaldība finansē šādā apmērā:
46.1. ja šo noteikumu 47.punktā minētās izmaksas:
46.1.1. nepārsniedz 1 420 000 euro, pašvaldība finansē 30 procentus no šīm izmaksām;
46.1.2. ir no 1 420 000 euro līdz 2 840 000 euro, pašvaldība finansē 20
procentus no šīm izmaksām, bet ne mazāk kā 427 000 euro;
46.1.3. pārsniedz 2 840 000 euro, pašvaldība finansē 10 procentus no šīm izmaksām, bet ne mazāk kā
569 000 euro,
Pamatojoties uz augstāk minēto, un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nosūtīt Satiksmes ministrijai iesniegumu ar lūgumu iekļaut Valsts autoceļu pārvaldīšanas, uzturēšanas un
atjaunošanas finansēšanas plāna 2015.gadam valsts budžeta programmas „Valsts autoceļu fonds”
finansējuma saņemšanai 2,05 km tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Rīgas ielu, posmā no pilsētas robežas
līdz Zemgales ielai rekonstrukcijai,
2. Ja projekts „Tranzīta ielas Valkas pilsētā pa Rīgas ielu, posmā no pilsētas robežas līdz Zemgales ielai
rekonstrukcija” tiks līdzfinansēts no 2015.gada valsts budžeta programmas „Valsts autoceļu fonds”, Valkas
novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 569 000 EUR apmērā.
3. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors Aivars Cekuls.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
19.§
Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai
Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta zālē” īstenošanu
_______________________________________________________________________________
(G.Smane)
Valkas novada domei ir izstrādāts projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta zālē” iesniegšanai Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai” 5. kārtā līdz 2014.gada 31.jūlijam SIA „Vides investīciju fondā”.
Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, veicot kompleksus energoefektivitātes
pasākumus Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta zāles ēkā Varoņu ielā 35B, Valkā, t.i.,
veicot ēkas energoefektivitāti paaugstinošus renovācijas darbus (ārsienu siltināšana, cokola siltināšana, grīdas
siltināšana, jumta pārseguma siltināšana, logu nomaiņa, ārdurvju nomaiņa), iekšējās apkures sistēmas
modernizāciju, nomainot radiatorus, cauruļvadus optimālas telpu temperatūras nodrošināšanai, siltummezgla
modernizācija un decentralizētās ventilācijas sistēmas ar rekuperācijas sistēmu ierīkošana.

Projekta kopējās izmaksas ir 429263,85 EUR, no kurām 429263,85 EUR ir attiecināmās izmaksas.
52,450000 % vai 225148,89 EUR (Divi simti divdesmit pieci tūkstoši viens simts četrdesmit astoņi eiro 89 centi)
no projekta attiecināmajām izmaksām ir finanšu instrumenta līdzfinansējums un 47,550000% vai 204114,96
EUR Valkas novada domes līdzfinansējums.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Iesniegt projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Valkas novada Bērnu
– jaunatnes sporta skolas sporta zālē” Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā
konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 5.kārtā līdz 2014.gada
31.jūlijam.
2. Apliecināt, ka Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta zāles ēkai ar kadastra apzīmējumu
9401-007-0222-003, Valkā, Varoņu ielā 35B attīstības un investīciju stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz
piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta.
3. Projekta kopējās izmaksas ir 429263,85 EUR (Četri simti divdesmit deviņi tūkstoši divi simti sešdesmit trīs
eiro 85 centi), no kurām 429263,85 EUR ir attiecināmās izmaksas. 52,450000 % vai 225148,89 EUR (Divi
simti divdesmit pieci tūkstoši viens simts četrdesmit astoņi eiro 89 centi) no projekta attiecināmajām
izmaksām ir finanšu instrumenta līdzfinansējums.
4. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 47,550000% vai 204114,96 EUR
(divi simti četri tūkstoši viens simts četrpadsmit eiro, 96 centi) apmērā no kopējām attiecināmajām projekta
izmaksām, ņemot aizņēmumu LR Valsts kasē.
5. Par lēmuma izpildi atbild sporta skolas direktors.
6. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
20.§
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem
Raiņa ielā 14 A un Rīgas ielā 6, Valka, Valkas novads
___________________________________________________________
(G.Smane)
Valkas novada dome izskata ***, dzīvo *** ielā *** Valka, Valkas novads, 2014.gada 21.jūlijā iesniegto
iesniegumu ar lūgumu atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Raiņa ielā 14A, Valka,
kadastra Nr.94010010506 un nekustamo īpašumu Rīgas iela 6, Valka, kadastra Nr.94010010207. [..]
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta,
Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma
tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 3. un 5.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav,
ATTURAS – 2 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis)
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atteikties un neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamiem īpašumiem – zemes gabaliem Raiņa ielā
14A, kadastra numurs 9401 001 0506, platība 910 m2 un Rīgas ielā 6, kadastra numurs 9401 001 0207,
platība 3690m2.
21.§
Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Kārķu pamatskolā” īstenošanu
_______________________________________________________
(J.Putniņa, V.A.Krauklis, V.Šaicāns, M.Kreilis)
Valkas novada Kārķu pamatskolai ir izstrādāts projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Kārķu pamatskolā” iesniegšanai Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu
atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 5. kārtā līdz 2014.gada
31.jūlijam SIA „Vides investīciju fondā”.
Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, veicot kompleksus energoefektivitātes
pasākumus Kārķu pamatskolas ēkā Kārķos, Kārķu pagastā, Valkas novadā, LV – 4716, t.i., veicot ēkas

energoefektivitāti paaugstinošus rekonstrukcijas darbus (t.sk., ēkas ārsienu siltināšana, bēniņu pārseguma
siltināšana, esošo logu un durvju termisko tiltu novēršana, ailu siltināšana, avārijas ārdurvju nomaiņa, jumta
seguma maiņa, ēkas cokola un pamata sienu siltināšana), ventilācijas sistēmas renovāciju, apkures sistēmas
(cauruļvadu un radiatoru) izbūvi un biomasas granulu apkures katlu uzstādīšanu.
Projekta kopējās izmaksas ir 434701,07 EUR, no kurām 155613,71 EUR ir attiecināmās izmaksas un
279087,36 EUR ir neattiecināmās izmaksas. 52,50% no projekta attiecināmajām izmaksām jeb 81697,20 EUR
(astoņdesmit viens tūkstotis seši simti deviņdesmit septiņi eiro un 20 centi) ir finanšu instrumenta
līdzfinansējums un 47,50% jeb 73916,51 EUR (septiņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti sešpadsmit eiro un 51
cents) Kārķu pamatskolas līdzfinansējums, kuru, kā iestādes dibinātājs, nodrošina Valkas novada dome.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Kārķu pamatskolas dalību projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai Kārķu pamatskolā”, kas tiks iesniegts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto
projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 5.kārtā
līdz 2014.gada 31.jūlijam.
2. Apliecināt, ka Kārķu pamatskolas ēkai Kārķos, Kārķu pagastā, Valkas novadā ar kadastra apzīmējumu
94660050245001 attīstības un investīciju stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz piecus gadus pēc
projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta.
3. Projekta kopējās izmaksas ir 434701,07 EUR, no kurām 155613,71 EUR (viens simts piecdesmit pieci
tūkstoši seši simti trīspadsmit eiro un 71 cents) ir attiecināmās izmaksas. 52,50% no projekta
attiecināmajām izmaksām vai 81697,20 EUR (astoņdesmit viens tūkstotis seši simti deviņdesmit
septiņi eiro un 20 centi) ir finanšu instrumenta līdzfinansējums.
4. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 47,50% vai 73916,51 EUR
(septiņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti sešpadsmit eiro un 51 cents) apmērā no kopējām
attiecināmajām projekta izmaksām, kā arī segt neattiecināmās izmaksas 279087,36 EUR apmērā.
5. Par lēmuma izpildi atbild Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs.
6. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

22.§
Par grozījumiem 2014.gada 27.janvāra Valkas novada domes sēdes
lēmuma (protokols Nr.1, 21.§) 2.pielikumā
_______________________________________________________
(I.Grandava)
Lai nodrošinātu kooperācijas kustības veiksmīgu darbību, saņemts ierosinājums palielināt amata
„kooperācijas speciālists” slodzi uz 1.25, un amata „meliorators” slodzi samazināt par 0.5.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumā „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”(protokols Nr.1, 21.§) šādu grozījumu:
1.1. Apstiprināt 2.pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).
2. Par lēmuma izpildi atbild Personāla nodaļa.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.augustu.

Pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 31.jūlija sēdes lēmuma
(protokols Nr.11, 22.§)
2.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.1,21.§)
Valkas novada domes
Administrācijas darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Amata
vietu
skaits

Amats

Izpilddirektors
Izpilddirektora vietnieks-atbildīgais
Valkas pilsētā
Priekšsēdētāja sekretariāta vadītājs
Priekšsēdētāja sekretariāta
sekretārs
Sabiedrisko attiecību speciālists

Jurists
Kancelejas vadītājs
Kancelejas vadītāja vietnieks jurista palīgs
Klientu apkalpošanas speciālists

Izpilddirektora palīgs
Speciālists kancelejas darbā arhivārs
Lietvedis
Automašīnas vadītājs-kurjers
Automašīnas vadītājs-kurjers
Automašīnas vadītājs-kurjers
Darba un civilās aizsardzības
vecākais speciālists
Pašvaldības policijas priekšnieks
Pašvaldības policijas inspektors
Iekšējā audita speciālists
Būvinženieris
Datorsistēmu un datortīklu
administrators
Kooperācijas speciālists
Meliorators

Algas
likme
(EUR)

1

1423

1
1

1281
890

1
1
1

712
712
997

1

890

1
1
1

783
712
712

1
1
1
1
0.3

712
712
655
655
655

1
1
1
1
1

797
854
655
854
925

2
1.25
0.5

783
826
826

Algas likme ar
samazinājumu
(EUR)

1173.87
1056.48
733.68
586.93
586.93
821.71
733.68
645.63

Valkas novada domes priekšsēdētājs

586.93
586.93
586.93
586.93
539.98
539.98
539.98
657.37
704.32
571.28
704.32
763.02
645.63
680.84
680.84
V.A.Krauklis

23.§
Par aizņēmumu procentu maiņu
_____________________________
(I.Markova)
Analizējot Valkas novada domes aizdevumu līgumos esošas procentu likmes un šobrīd Valsts kasē
aktuālās mainīgās viena gada procentu likmes, secinām, ka tās pēdējo gadu laikā ir samazinājušās.
Aizdevumu līgumos ir noteikts, ka „Pēc Aizņēmēja rakstiska pieprasījuma Aizdevējs ne biežāk kā reizi pusgadā
pārskata aizdevuma likmes apmēru, ja starpība starp aizdevumam piemēroto aizdevuma procentu likmi un to
likmi, kas tiek piemērota no Valsts budžeta izsniedzamajiem aizdevumiem pieprasījuma iesniegšanas dienā,
nav mazāka par 100 (viens simts) bāzes punktiem un aizdevuma atmaksas atlikušais termiņš nav īsāks par 1
(vienu) gadu.” Priekšlikums: Lūgt Valsts kasi Valkas novada aizdevuma līgumos (pielikumā) noteiktās
procentu likmes mainīt uz Valsts kases aktuālo mainīgo viena gada likmi.

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.,
22¹., 23.pantiem, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punkta, 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Lūgt Valsts kasi Valkas novada aizdevuma līgumiem ar trančes Nr.P-264/2009 un P-253/2009 noteiktās
procentu likmes mainīt uz Valsts kases aktuālo mainīgo viena gada likmi.
2. Uzdot Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Valsts Kasē.
3. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
24.§
Par saistošo noteikumu Nr.15 „Grozījumi 2014.gada 27.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.5 „Valkas novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžets” apstiprināšanu
_______________________________________________________
(I.Markova)
Pamatojoties uz Valkas novada 2014.gada pamatbudžeta izpildi, apstiprinātajiem projektiem un
piesaistītajiem aizņēmumiem, nepieciešami grozījumi 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Valkas novada domes 2014.gada pamatbudžets”.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 2.punkta un 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis,
V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5
„Valkas novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Valkas novada
pašvaldības 2014.gada pamatbudžets” triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai zināšanai.
3. Domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas
novada domes ēkās Semināra ielā 9 un Beverīnas ielā 3, Valkā.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.3.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 31.jūlija
Saistošajiem noteikumiem Nr.15

LATVIJAS REPUBLIKA

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

Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr. 15„Grozījumi 2014.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5
„Valkas novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžets”
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem ,saņemtajiem iestāžu ,struktūrvienību iesniegumiem , Pašvaldības 2014.gada budžeta grozījumos
apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
• Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi , kā arī to izlietojums;

Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
• Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
• Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa ;
• Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
1.Ieņēmumi
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem , citiem prognozētajiem ieņēmumiem , veikt grozījumus
budžeta ieņēmumu prognozē – palielinājums EUR 267314.-.
1.1. Pašvaldības pārējie nenodokļu ieņēmumi plānoti EUR 2200.-, atbilstoši pusgada izpildei.
1.2. Valsts budžeta transferti plānots ieņēmumu pieaugums – EUR 211755,-,tajā skaitā;
• Mērķdotācija Valkas novadpētniecības muzejam –krājumu saglabāšanai: ermoņiku
restaurācijai EUR 1538.-;
• Pārējai kultūrai – Cimzes dienu organizēšanai; EUR 14630.• Mērķdotācija mācību grāmatu iegādei – EUR 18034,-;
• Mērķdotācija pēc līguma no Latvijas Nacionālā kultūras centra – EUR 4626.-;
• KPFI finansējums projektam J.Cimzes mūzikas skolas projektam – EUR 25542.-;
• Finansējums Projektam Border light – EUR 21542.-;
• Kārķu pagasta ūdenssaimniecības projekts – EUR 8037.-;
• Projekts „ieraugi un iepazīsti kultūrvēstures pērles” – EUR 6279.-;
• Projekts „Āra vingrošanas laukums ierīkošana Valkas pagastā”” – EUR 4098;
• Kompleksi risinājumi gāzu emisijas samazināšanai Valkas pamatskolā – EUR 82877.-;
• LEADER projekts Rotaļu laukums – avanss- 3842,-;
• Pārējie valsts budžeta iestāžu kārtējo izdevumu transferti – EUR 3700.-;
• Ārkŗtas situācijas novēršanai saistībā ar Āfrikas cūku mēri – 14788.-;
1.3. Budžeta iestāžu ieņēmumos palielinājums par EUR 53359.- tajā skaitā:
• Ieņēmumi par biļešu realizāciju EUR 14000.-;
• Citi ieņēmumi un maksas pakalpojumi – EUR 1200.-.
1.4.Papildus citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi un ieņēmumi EUR 37518.-,tajā skaitā:
• Projekts „Mākslas skolas, kā kopīgas pārrobežu kultūras centra attīstība” – EUR
69275.-;
• Pārējie ieņēmumi – samazinājums atbilstoši budžeta izpildei – EUR -31716.2. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un
ekonomiskās klasifikācijas kodiem , kopumā izdevumus palielinot par EUR 3146650.-. Izdevumu finansēšana
tiek nodrošināta ar ieņēmumiem un aizņēmumiem.
2.1. Vispārējiem
vadības dienestiem kopumā izdevumi palielināti par EUR 126276.-, tajā skaitā
atlīdzība EUR 15774.-, preces un pakalpojumi EUR 14750.-,kapitālie remonti un pamatlīdzekļi EUR 93627.-,
sociālie pabalsti EUR 2125.-,
2.2.Sabiedriskā kārtība un drošība- izdevumi palielināti par EUR 14788.-ārkārtas situācijas novēršanai
saistībā ar Āfrikas cūku mēri.
•

2.3. Ekonomiskajai darbībai izdevumi kopumā palielināti par EUR 1946571,- projektu realizācijai:
• Autotransports Ērģemes pagasts EUR 45859.- autobusa iegādei;
• Autotransports Zvārtavas pagasts EUR 21659.- autobusa iegādei;
• Projekts „Kompleksi risinājumi gāzu emisijas samazināšanai Valkas pamatskolā” EUR
956181.-;
• Projekts „Ieraugi un iepazīsti kultūrvēstures pērles Ziemeļu stīgas ceļa malā Kārķu
pagastā”- EUR 8447.-;
• Projekts „ Sadzīves atkritumu izgāztuves „Celīši” rekultivācija Valkas novada Vijciema
pagastā” EUR 136357.-;
• Projekts „Datorzinības ar priekšzināšanām 2014” EUR 2579.-;
• Projekts „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Valkas pilsētā” EUR 66216.-;
• Kārķu pagasta ūdenssaimniecības projektam palielinājums EUR 164937.-;
• Valkas pilsētas ūdenssaimniecības Kohēzijas projekts 2.kārta palielinājums EUR
153429.-;
• Projekts „ Ūdenssaimniecības attīstība Valkas novada Ērģemes pagasta Ērģemes
ciemā.” Palielinājums EUR 340429.-;
• Projekts „Border light” EUR 7054.-;

Projekts „Valkas Mākslas skolas , kā pārrobežu kultūrizglītības centra attīstība” EUR
41247.-;
2.4. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielinājums EUR 350420.-, tajā skaitā :
• Pašvaldības ēku apsaimniekošanai – EUR 13000.-;
• Valkas pagasta komunālai saimniecībai EUR 26722.- divu automašīnu iegādei;
• Vijciema pagasta komunālai saimniecībai – zāles pļāvēja iegādei EUR 3149.-;
• Zvārtavas pagasta komunālai saimniecībai – kapličas remonts – EUR 13857.-;
• Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai –atlīdzībai EUR 2746,Preces un
pakalpojumi – EUR 4593.-,traktortehnikas un aprīkojuma iegādei EUR 110347.-;
• Valkas ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļai - automašīnas iegādei EUR 13361.-;
• Ielu, ceļu remontiem EUR 162645.-.
2.3. Atpūtai , kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā palielināti par EUR 68405.-, tajā skaitā :
• Valkas ģimnāzijas sporta hallei papildus finansējums kapitālam remontam EUR
10803.-;
• Pludmales volejbola laukuma izveidei EUR 5000.-;
• Ērģemes pagasta bibliotēkai samazinājums par EUR 4220.- telpu renovācijai atbilstoši
faktam;
• Valkas novadpētniecības muzejam palielinājums par EUR 2638.- projekta realizācijai
un video sienas monitora iegādei;
• Valkas kultūras namam kopumā palielinājums par EUR 637.-, tajā skaitā
samazinājums atlīdzībā par EUR 2986.- atbilstoši pieņemtam domes lēmumam un
palielinājums telpu renovācijai EUR 3623.-;
• Ērģemes pagasta Turnas tautas namam palielinājums par EUR 6337.- telpu
renovācijai;
• Vijciema tautas nama palielinājums par EUR 4253.- atbilstoši pieņemtajiem domes
lēmumiem;
• Valkas pagasta saieta namam „Lugažu muiža” kopumā samazinājums par EUR 3013.- , tajā skaitā samazinājums atlīdzībā EUR 3013.- , papildus finansējums
remontiem EUR 1782.-;
• Pārējai kultūrai finansējums palielināts par EUR 25400.atbilstoši papildus
ieņēmumiem.
2.4. Izglītībai kopumā izdevumi palielināti par EUR 625795.-,tajā skaitā
• Pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaciņa” EUR 58661.- , tajā skaitā precēm un
pakalpojumiem EUR 496.- un telpu renovācijai 58165.-;
• Kristīgam bērnu dārzam „Gaismiņa” EUR 912.- 5.un 6. gadīgo bērnu ēdināšanai;
• Valkas ģimnāzijai ēkas renovācijai un mācību grāmatu iegādei EUR 153454.-;
• Valkas pamatskolai kopumā palielinājums par EUR 107703.-, tajā skaitā telpu
renovācijai EUR 100120.-, Mācību grāmatu iegāde no mērķdotācijas EUR 4814.,mācību līdzekļu iegādei no valsts mērķdotācijas EUR 2769.-.
• Ērģemes pamatskolai palielinājums kopumā par EUR 19632.-, tajā skaitā telpu
renovācijai EUR 16045 , datortehnikai EUR 2323.-, mācību grāmatām no
mērķdotācijas EUR 802.-, mācību līdzekļiem un materiāliem no mērķdotācijas EUR
462.-.
• Kārķu pamatskolai palielinājums kopumā EUR 192486.-, tajā skaitā :ēkas renovācijai
EUR 191580.-,mācību grāmatām no mērķdotācijas EUR 575.-.mācību līdzekļiem no
mērķdotācijas EUR 331.-.
• Vijciema pamatskolai kopumā palielinājums EUR 40442.-,tajā skaitā telpu renovācijai
37968.-,mācību grāmatām no valsts mērķdotācijas EUR 718.- un mācību līdzekļiem
EUR 413.-,precēm un pakalpojumiem EUR 1343.-.
• Ozolu pamatskolai palielinājums kopumā EUR 12961.-,tajā skaitā telpu renovācijai
12018.-,mācību grāmatu iegāde no valsts mērķdotācijas EUR 599.-,Mācību līdzekļi un
materiāli no valsts mērķdotācijas.
• J.Cimzes mūzikas skolai palielinājums kopumā EUR 52773.- : tajā skaitā ēkas
renovācijai un mēbeļu iegādei EUR 51273.-,Inventāra iegādei EUR 1500.-.
• Bērnu jauniešu centram „Mice” budžeta palielinājums no valsts mērķdotācijas mācību
grāmatām EUR 156 un mācību līdzekļiem EUR 9 .• Bērnu jaunatnes sporta skolai palielinājums EUR 13525.- transporta līdzekļu iegādei.
• Savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām- samazināti izdevumi par EUR -28000.
2.6.Sociālajā aizsardzībā izdevumi palielināti par EUR 14395.-,tajā skaitā :
• Sociālajam aprūpes namam lifta renovācijai EUR 51615.-;
•

Sociālajam dienestam samazinājums par EUR 37220,- , tajā skaitā atlīdzībā EUR
2220.- un sociālajos pabalstos -35000.-.
2.7.Finansēšana –aizņēmumi:
• 187728.- Izglītības iestāžu infrastruktūrai,
• 74390.- -Prioritārie investīciju projektu,
• 41912.-tālavas un Kronvalda ielu uzturēšana,
• 117487.- Rīgas un Ausekļa ielu trotuāri
• 340429.- Ērģemes ciema ūdenssaimniecība,
• 156900.-Kārķu ciema ūdenssaimniecība,
• 314299.-Valkas pilsētas ūdenssaimniecība,
• 13635.-Rekultivācijas projekts ””Celīši,
• 62417- bērnu rotaļu laukuma izveide,
• 247514.-transportlīdsrekļu iegāde,
• 415399.-Izglītības iestāžu infrastruktūra,
• 873304.- Kompleksi risinājumi Valkas pamatskolā,
• 91945.-Investīciju projekti
• -157337-Valkas pilsētas ūdenssaimniecība.
Palielināta aizņēmumu atmaksa par EUR 23365.
•

Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

25.§
Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā apstiprināšanu
___________________________________________________________________
(V.Kaņepe, A.Sjademe, V.Šaicāns, V.A.Krauklis)
Valkas novada dome iepriekšējā apkures periodā iedzīvotāju, institūciju un organizāciju vajadzībām saražoja
3569.207 MWh un iepirka 21636.227 MWh siltumenerģijas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Saskaņā ar
noslēgto līgumu SIA ENEFIT POWER & HEAT Valka 2013.gadā piegādāja siltumenerģiju par 38.80 EUR/MWh.
No 2014.gada 1.janvāra siltumenerģijas piegādes cena 40.00 EUR/MWh, atbilstoša Valkas novada domes
2010.gada 30.decembra lēmumam „Par cenu sliekšņu apstiprināšanu siltumenerģijas iepirkumam no SIA
„Valkas Bioenergo Kompānija” pēc koģenerācijas stacijas pieņemšanas ekspluatācijā un par siltumtrases
izbūvi”.
2014.gadā mainījās minimālā stundas tarifa likme.
2015.gadā pieaugs siltumenerģijas izdevumi, jo paredzamas elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu
tarifa izmaiņas.
Iepazīstoties ar sagatavotajiem dokumentiem, novada dome konstatē, ka šādu faktora ietekmē
2014./2015.gada apkures periodā palielināsies siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales zudumu
izmaksas.
Izvērtējot sagatavoto lēmuma projektu un tam pievienotos dokumentus, uzklausot speciālistu viedokli, dome
uzskata, ka sagatavotais lēmuma projekts ir atbalstāms.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 1.punkta, 21.panta 1.daļas 14.punkta d)apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 5 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula), PRET – 3 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis,
V.Šaicāns), ATTURAS – 2 deputāti (M.Kreilis, K.Simonova),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nepieņemt lēmuma „Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā
apstiprināšanu” projektu (pielikumā).
26.§
Par Valkas novada domes Valkas pilsētas stadiona
maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
_______________________________________________________
(V.Kaņepe)
Valkas novada domes Valkas pilsētas stadiona 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 un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izcenojumus stadiona izmantošanai:
1.1. valsts, reģiona sacensībām par vienu stundu – EUR 36.00 bez PVN;
1.2. novada sacensībām par vienu stundu – EUR 25.20 bez PVN;
1.3. par vienu stundu – EUR 18.00 bez PVN;
1.4. nometņu dalībnieku vajadzībām līdz 10 cilvēkiem par vienu stundu – EUR 3.60 bez PVN;
1.5. nometņu dalībnieku vajadzībām no 11 līdz 20 cilvēkiem par vienu stundu – EUR 7.20 bez PVN;
1.6. nometņu dalībnieku vajadzībām no 21 un vairāk cilvēkiem par vienu stundu – EUR 10.80 bez
PVN;
1.7. futbola laukuma izmantošanai valsts, reģiona sacensībām par vienu stundu – EUR 24.90 bez
PVN;
1.8. futbola laukuma izmantošanai novada sacensībām par vienu stundu – EUR 17.80 bez PVN;
1.9. futbola laukuma izmantošanai par vienu stundu – EUR 7.10 bez PVN;
1.10. 1/2 futbola laukuma izmantošanai par vienu stundu – EUR 3.55 bez PVN;
1.11. skrejceliņa izmantošanai par vienu stundu – EUR 3.95 bez PVN;
1.12. saunas, dušas, atpūtas telpu izmantošanai vienam cilvēkam par vienu stundu – EUR 2.48 bez
PVN;
1.13. saunas, dušas, atpūtas telpu izmantošanai 3 – 5 cilvēkiem par vienu stundu – EUR 7.44 bez
PVN;
1.14. saunas, dušas, atpūtas telpu izmantošanai 6 – 10 cilvēkiem par vienu stundu – EUR 14.88 bez
PVN;
1.15. trenažieru zāles izmantošanai pieaugušajiem bez dušas apmeklējuma par divām stundām –
EUR 2.07 bez PVN;
1.16. trenažieru zāles izmantošanai skolēniem, pilna laika studentiem, pensionāriem bez dušas
apmeklējuma par divām stundām – EUR 1.035 bez PVN;
1.17. dušas izmantošanai vienam cilvēkam par reizi – EUR 0.83 bez PVN;
1.18. šautuves izmantošanai ar saviem ieročiem un instruktoru par vienu stundu – EUR 5.78 bez
PVN.
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
3. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītāja.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
27.§
Par komisijas izveidošanu interešu izglītības programmu izvērtēšanai
un mērķdotācijas sadalei Valkas novadā
____________________________________________________________
(R.Rastaks)
Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas
kārtība” 10.punkts nosaka, ka pašvaldība izveido komisiju programmu izvērtēšanai un finansējuma sadalei.
Sakarā ar izmaiņām 2013.gada 25.jūnijā izveidotās komisijas sastāvā nepieciešams apstiprināt komisiju
jaunā sastāvā.
Pamatojoties uz augstākminēto, vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 41.panta
1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1.

Apstiprināt Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Ikšelis – Izglītības un kultūras daļas vadītājs.
Komisijas locekļi:
Unda Ozoliņa – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja;
Sandra Pilskalne – Valkas novada domes deputāte;
Valdis Šaicāns – Valkas novada domes deputāts;
Mairita Jansone – Valkas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva „Spriņģi” vadītāja;
Līvija Kreile – Ērģemes pagasta daiļamatu meistare;

2.
3.
4.
5.
6.

Marita Treijere – Zvārtavas pagasta biedrības „Atrodi laiku sev” biedre.
Uzdot izglītības iestāžu vadītājiem katru gadu līdz 20.jūnijam iesniegt Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes nodaļā visas izglītības iestādē īstenojamās interešu izglītības programmas, kurām nepieciešama
izvērtēšana darbībai nākamajā mācību gadā.
Atcelt 2013.gada 25.jūnijas sēdes lēmumu par komisijas izveidošanu interešu izglītības programmu
izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei Valkas novadā (protokols Nr. 15, 6.§).
Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
28.§
Par stipendiju piešķiršanas komisijas apstiprināšanu
______________________________________
(R.Rastaks)

A.Simulis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Valkas novada domes 2012.gada 27.septembra noteikumos Nr.2 „Kārtība, kādā Valkas novada dome
piešķir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem” (protokols Nr.11, 6.§) un 2014.gada 29.maija sēdē
pieņemto noteikumu Nr.10 „Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 27.septembra noteikumos Nr.2
„Kārtība, kādā Valkas novada dome piešķir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem”” (protokols Nr.7,
26.§) punktā 3.1.noteikts, ka stipendiju piešķir komisija.
Sakarā ar izmaiņām 2013.gada 29.augustā izveidotās komisijas sastāvā nepieciešams apstiprināt komisiju
jaunā sastāvā.
Pamatojoties uz augstākminēto, vadoties no Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas
2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, K.Simonova, M.Stabulniece,
V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Apstiprināt noteikumus Nr.12 „Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 27.septembra noteikumos Nr.2
„Kārtība, kādā Valkas novada dome piešķir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem””(pielikumā).
Apstiprināt Stipendiju piešķiršanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs: Vents Armands Krauklis – Valkas novada domes priekšsēdētājs
Komisijas locekļi:
Agris Simulis – Valkas novada domes deputāts;
Maruta Stabulniece – Valkas novada domes deputāte;
Aivars Ikšelis – Izglītības un kultūras daļas vadītājs;
Līga Metuzāle – Personāla nodaļas vadītāja;
Valdis Šaicāns – Valkas novada domes deputāts.
Atcelt 2013.gada 29.augusta sēdes lēmumu par stipendiju piešķiršanas komisijas apstiprināšanu (protokols
Nr. 18, 43.§).
Par lēmuma izpildi atbild izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

NOTEIKUMI
2014.gada 31.jūlijā

Valkā

Nr.12
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2014.gada 31.jūlija sēdes lēmumu
(protokols Nr.11, 28.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 27.septembra Noteikumos Nr.2
„Kārtība, kādā Valkas novada dome piešķir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem”
Izdoti saskaņā ar likuma „par pašvaldībām”
15.panta 1.daļas 4.punktu, 21.panta 1.daļas 23.punktu,
41.panta 1.daļas 2.punktu

1. Izdarīt Valkas novada domes 2012.gada 27.septembra noteikumos Nr.2 „Kārtība, kādā Valkas novada
dome piešķir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem” grozījumu un aizstāt 3.1.punktā vārdu
„piecu” ar vārdu „sešu”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.augustā.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

29.§
Par atbalstu jauniešu spēlei „Jaunie Rīgas sargi: Latvijas hronikas”
_______________________________________________________
(K.Karole)
Saņemts biedrības ”Media Gids”, reģ. Nr.40008143526, juridiskā adrese: Tērbatas iela 31 – 1, Rīga,
2014.gada 11.jūlija iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt piedzīvojumu un izaicinājuma spēli jauniešiem
„Jaunie Rīgas sargi: Latvijas hronikas”. Spēle tiks īstenota no 2014.gada septembra līdz novembrim visos
Latvijas reģionos un tās mērķis ir izglītot jauniešus par Latvijas vēsturi, valsts aizsardzības, drošības politikas
un starptautiskajiem jautājumiem, kā arī popularizētu Nacionālos bruņotos spēkus un Jaunsardzes kustību.
Biedrība lūdz pašvaldību kļūt par spēles partneri un to finansiāli atbalstīt.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1 Nepiedalīties biedrības „Media Gids”, reģ. Nr.40008143526, juridiskā adrese: Tērbatas iela 31 – 1, Rīga,
organizētajā jauniešu spēlē „Jaunie Rīgas sargi: Latvijas hronikas”.
30.§
Par 2014.gada 23.jūlija rīkojuma Nr.88-v
„Par Valkas pamatskolas logu pārdošanu par brīvu cenu” apstiprināšanu
________________________________________________________________
(A.Jurjāne, A.Sjademe, V.Šaicāns)
Valkas pamatskolā šobrīd noris remontdarbi, kas jāpabeidz līdz mācību gada sākumam. Sakarā ar to, ka
remontdarbu procesā nepieciešams pēc iespējas drīzākā laikā veikt visu logu nomaiņu, tiek demontēti vecie
logi. Daļa no demontētajiem logiem (vairāk par 20 gab.) varētu būt izmantojama un tos būtu lietderīgi pārdot,
nevis utilizēt. Logu atlikusī bilances vērtība nav nosakāma, jo tie ir būves daļa, turklāt amortizējušies vairāk par
50% (likti pirms 11 gadiem), tāpēc jāpieņem, ka bilances vērtība ir „0”.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta kārtībā publiskas personas mantu var pārdot par
brīvu cenu, ja tās atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro, bet
atbilstoši 8.pantam dome apstiprina nosacīto cenu, kuras aprēķināšanai konkrētajā gadījumā nav nepieciešams
izveidot komisiju. Līdz ar to logus var pārdot par brīvu cenu – EUR 30 par vienu logu.
Lai pamatskolas ēku un apkārtni pēc iespējas ātrāk atbrīvotu no demontētajiem logiem, domes
priekšsēdētājs 2014.gada 23.jūlijā izdeva rīkojumu „Par Valkas pamatskolas logu pārdošanu par brīvu cenu”, ar
kuru uzdots Valkas pamatskolas direktorei Nadeždai Možarovai nekavējoties informēt interesentus par iespēju
iegādāties šos logus.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas otrā punkta un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8. un 37.panta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.

Apstiprināt Valkas novada domes priekšsēdētāja 2014.gada 23.jūlija rīkojumu Nr.88-v „Par Valkas
pamatskolas logu pārdošanu par brīvu cenu”.
Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

31.§
Par nekustamā īpašuma Kārķu pagasta „Tirgotava” pirkumu
_______________________________________________________
(A.Jurjāne)
2014.gada 12.jūnijā Valkas novada domē saņemts zemes tiesiskās valdītājas *** piedāvājums pašvaldībai
iegādāties nekustamo īpašumu „Tirgotava”, kas atrodas Kārķu pagastā - zemes gabals 1,0465ha ar kadastra
Nr.94660050153. zemes gabals atrodas Kārķu pagasta centrā, iepretim Kārķu tautas namam un bieži tiek
izmantots pašvaldības vajadzībām dažādu pasākumu rīkošanai.
*** nav nostiprinājusi savas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, tāpēc pirkuma līguma noslēgšanas gadījumā
pilnvaros domi veikt šīs darbības. Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā saistībā ar īpašumu ir uzrādītas
četras būves (dabā faktiski esošas ir divas palīgbūves), kurām nav nokārtoti īpašuma dokumenti.
*** piedāvātā pirkuma cena ir zemes kadastrālās vērtības apmērā – EUR 701,00.
Īpašums faktiski jau tiek izmantots un arī turpmāk varētu būt izmantojams kā tūrisma atbalsta un kultūras
objekts. Tas atbilst vienai no likumā „Par pašvaldībām” noteiktajām funkcijām - rūpēties par kultūru un sekmēt
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu tikai dome var lemt par nekustamās
mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punkta un 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis,
A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Iegādāties Valkas novada domes īpašumā nekustamo īpašumu „Tirgotava”, kas atrodas Kārķu pagastā,
kadastra Nr. 9466 005 0153 par piedāvāto summu - EUR 701,00 (septiņi simti viens euro). Pirkuma summa
tiks samaksāta pēc domes īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā.
2. [..]
32.§
Par dienesta dzīvokļa statusa piešķiršanu Valkā, Kalna ielai 1
_______________________________________________________
(A.Jurjāne)
Ar Ministru kabineta 2010.gada 24.februāra rīkojumu Nr. 105 Valkas novada domes īpašumā tika nodots
Iekšlietu ministrijas valdījumā esošs valsts nekustamais īpašums – Valkā, Kalna iela 1, kadastra Nr. 9401 001
0936 606m2 ar biroju ēku (kadastra apzīmējums 9401 001 0936 001).
Dome ar 2014.gada 27.februāra lēmumu „Par nekustamo īpašumu Kalna ielā 1, Valkā” nolēma to izmantot
izglītības (J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas u.c.) vajadzībām. Ēkai ir veikta renovācija, tā ir pielāgota
apdzīvošanai, ir mainīts lietošanas mērķis – dzīvojamo telpu grupa ar garāžu. Līdz ar to Kalna ielā 1 var ierīkot
dienesta dzīvokli pedagogu ģimenei, tādā veidā atbalstot Valkas skolu mācībspēku nodrošinājumu.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” VIII nodaļas noteiktajā kārtībā pašvaldība kā objekta īpašnieks var piešķirt
dienesta dzīvokļa statusu dzīvoklim Kalna ielā 1, Valkā.
Grāmatvedības un finanšu nodaļa ir aprēķinājusi dienesta dzīvokļa kopējo nomas maksu (bez
pakalpojumiem) – EUR 45,98 bez PVN mēnesī.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktu un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” VIII nodaļu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti
(V.A.Krauklis, A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns,
M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.

Noteikt dienesta dzīvokļa statusu dzīvoklim Kalna ielā 1, Valkā.
Uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot dienesta dzīvokļa īres līguma projektu.
Apstiprināt nomas maksu dienesta dzīvoklim Kalna ielā 1 – EUR 45,98 bez PVN mēnesī.
Par lēmuma izpildi atbild izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

33.§
Par ikgadējā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam
_______________________________________________________
(A.Jurjāne)
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
11.jūlija iesniegumu ar lūgumu piešķirt ikgadējā atvaļinājuma daļu no 02.08.2014.-17.08.2014 un
papildatvaļinājumu no 18.08.2014.-22.08.2014.
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.punkta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim ikgadējā atvaļinājuma daļu no
2014.gada 2.augusta līdz 2014.gada 17.augustam (ieskaitot) un papildatvaļinājumu no 2014.gada
18.augusta līdz 2014.gada 22.augustam (ieskaitot) par nostrādāto laiku no 2014.gada 2.janvāra līdz
2014.gada 20.jūnijam.
2. Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim izmaksāt atvaļinājuma pabalstu
saskaņā ar 2012.gada 27.decembra nolikuma Nr.12 „Valkas novada pašvaldības darba samaksas un
sociālo garantiju nolikums” 2.3. punktu.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
34.§
Par Izglītības pārvaldes un Valkas pilsētas stadiona struktūrvienību un amatu un citu struktūrvienību
amatu vietu darba samaksas sarakstu likvidēšanu
________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis, V.Šaicāns, A.Simulis)
Ņemot vērā:
2014.gada 27.janvāra Valkas novada domes sēdes protokolu Nr.1, 21.§ „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”, saskaņā ar kuru Valkas novada dome nolēma 1)
apstiprināt Valkas novada domes administrācijas un iestāžu darbinieku amatu sarakstus, darba algu
likmes un darba algu likmes ar samazinājumu uz nenoteiktu laiku pēc pievienotā saraksta; 2) uzdot Valkas
novada pašvaldības iestāžu vadītājiem nepieciešamības gadījumā veikt darbinieku darba līgumos
grozījumus vai izbeigt darba tiesiskās attiecības; 3) atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes
2012.gada 27.decembra lēmumu „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu
apstiprināšanu” (Protokols Nr.22, 29§); 4) iestāžu vadītājiem, kuru vadītajās iestādēs kārto personāllietas,
līdz 2014.gada 15.februārim iesniegt apstiprinātus amatu sarakstus ar personālijām; 5) lēmuma izpildi
kontrolē novada domes izpilddirektors; 6) Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.februārī;
2014.gada 27.februāra Valkas novada domes sēdes protokolu Nr.3, 19.§ „Par Izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes nodaļas izveidošanu”, saskaņā ar kuru Valkas novada dome nolēma Valkas novada domē
izveidot Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļu; apstiprināt Nolikumu Nr.4 „Izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes nodaļas nolikums” un izsludināt atklātu konkursu uz Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes nodaļas vadītāja amatu (par izpildi atbild Valkas novada domes Personāla nodaļas vadītājs);
2014.gada 27.februāra Valkas novada domes sēdes protokolu Nr.3, 21.§ „Par grozījumiem Valkas
novada domes 2014.gada 27.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu
sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21§)”, saskaņā ar kuru Valkas novada dome nolēma izdarīt
Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu
amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21§) grozījumus, 1.1)izslēdzot no 2.pielikuma amatus:
sporta darba organizators, kultūras darba organizators un apstiprinot 2.pielikumu jaunā redakcijā; 1.2.)
izslēdzot 7.pielikumu - izslēgtas Izglītības pārvaldes darbinieku amata vietas un darba samaksas
saraksts (Vadītājs (1), Vadītāja vietnieks/izglītības speciālists (1), Izglītības speciālists (1), Psihologs
(0,25)); 1.3.) izslēdzot 26.pielikumu – Valkas pilsētas stadiona darbinieku amata vieta un darba samaksas
saraksts; 1.4.) apstiprinot 28.pielikumu jaunā redakcijā; 1.5.) izslēdzot no 56.pielikuma amatu – sporta
metodiķis un apstiprinot 56.pielikumu jaunā redakcijā; 1.6.) izslēdzot no 66.pielikuma amatus: interjera un
reklāmas dizaina speciālists, skaņu operators un apstiprinot 66.pielikumu jaunā redakcijā; 1.7.) papildināt
lēmumu ar 69.pielikumu; lēmuma 1.1.-1.6.punkts stājas spēkā 2014.agada 1.aprīlī, lēmuma 1.7. punkts
stājas spēkā 2014.gada 1.martā;

2014.gada 27.februāra Valkas novada domes lēmumu (protokols Nr.3., 20.§) „Par saistošo noteikumu
Nr.11 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada
pašvaldības nolikums””” apstiprināšanu”, saskaņā ar kuru 1) apstiprināti saistošie noteikumi Nr.11„Grozījumi
Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības
nolikums””” , saskaņā ar kuriem Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības nolikums” 1) tiek papildināti ar 6.14.unktu „Izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes nodaļa” (stājas spēkā 2014.gada 1.martā), 2) tiek svītroti 7.1., 7.23. apakšpunkti (stājas
spēkā 2014.gada 1.aprīlī); 3) 12.10 punkts izteikts šādā redakcijā „12.10. Civilās aizsardzības
komisiju 20 locekļu sastāvā” (stājas spēkā
2014.gada 1.martā) - par lēmuma izpildi atbildīgs kancelejas vadītājs); 2) ar 2014.gada 1.aprīli spēku
zaudē: 2.1.)Valkas novada domes 2009.gada 27.augusta lēmums „Par Valkas novada domes
Izglītības pārvaldes izveidošanu” (protokols Nr.6, 60.§), ar kuru tika izveidota Valkas novada
Izglītības pārvalde, apstiprināts Valkas novada domes nolikums Nr.13 „Valkas novada Izglītības
pārvaldes nolikums” un par Valkas novada Izglītības pārvaldes vadītāju iecelta Dzintra Auzāne;
2.2.) Valkas novada domes 2009.gada 29.oktobra lēmums „Valkas novada domes nolikuma „Par
kultūras darba organizāciju Valkas novadā” apstiprināšana” (protokols Nr.8, 49.§); 2.3.) Valkas
novada domes 2010.gada 29.aprīļa lēmums „Par Valkas pilsētas stadiona nolikuma un Valkas
pilsētas stadiona šautuves nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.5, 10.§);
3)Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības
nolikums” tiek svītroti 7.1., 7.23. apakšpunkti;
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8. un 9.punkta, kas nosaka, ka tikai dome var: izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības
iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu
nolikumus; iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā
un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 deputāti (V.A.Krauklis,
A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula), PRET – 2 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis), ATTURAS
– 1 deputāts (M.Kreilis),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
-

1. Ar 2014.gada 27.februāri tiek likvidēta Valkas novada domes Izglītības pārvalde.
2. Ar 2014.gada 27.februāri tiek likvidētas šādas amatu vietas: sporta darba organizators, kultūras darba
organizators, Izglītības pārvaldes vadītājs, Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks/izglītības speciālists,
Izglītības pārvaldes izglītības speciālists, psihologs, Valkas pilsētas stadiona darbinieku amata vieta, sporta
metodiķis, interjera un reklāmas dizaina speciālists, skaņu operators, kā arī šo amatu darba samaksas
saraksti.
3. Uzdot domes priekšsēdētājam V.A.Krauklim veikt normatīvajos tiesību aktos noteiktās darbības lēmuma
izpildes nodrošināšanai.
4. Par lēmuma 2.punktā norādīto amatu vietu likvidēšanu informēt attiecīgās personas, kuru tiesības ir skartas
sakarā ar amata vietu likvidēšanu;
5. Līdz darba attiecību izbeigšanai nodarbināt Dzintru Auzāni (personas kods ***-***) ārpus štatā Izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītāja Rolanda Rastaka tiešā pakļautībā tehniska rakstura darba
uzdevumiem.
6. Dzintrai Auzānei neveikt pienākumus, kas izriet no 2009.gada 31.augustā starp Valkas novada domi
Dzintru Auzāni noslēgtā darba līguma Nr.120.
7. Dzintrai Auzānei pildīt tikai tos darba pienākumus, kurus ir uzdevis Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
nodaļas vadītājs Rolands Rastaks.
8. Grāmatvedībai izmaksāt Dzintrai Auzānei 2009.gada 31.augustā starp Valkas novada domi un Dzintru
Auzāni noslēgtā darba līgumā Nr.120 noteikto amatalgu.
35.§
Par Valkas novada domes Attīstības lietu komitejas locekļa ievēlēšanu
___________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
K.Simonova lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
2013.gada 20.jūnija Valkas novada domes sēdē tika izveidota Attīstības lietu komiteja 7 locekļu sastāvā
(protokols Nr.9,1.§) un 2013.gada 25.jūlija novada domes sēdē ievēlēti Attīstības lietu komitejas locekļi
(protokols Nr.15,12.§).
2014.gada 29.maija Valkas novada domes sēdē tika izbeigtas deputāta Aivara Ikšeļa pilnvaras (protokols
Nr.7,39.§). Līdz ar to Attīstības lietu 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.pantu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9
deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.

Attīstības lietu komitejā ievēlēt deputāti Kristīni Simonovu.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
36.§
Par 2014.gada 24.jūlija rīkojuma Nr.89-v
„Par Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumiem Valkas novadā” apstiprināšanu
_______________________________________________________
(V.A.Krauklis)

Ņemot vērā to, ka rīkojums Nr.89-v izdots pirms kārtējās novada domes sēdes, bet lēmumus par amata
vietu un darba algu noteikšanu var pieņemt tikai dome, tas apstiprināms nākamajā tuvākajā Valkas novada
domes sēdē.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
1.daļas 18.punkta un 21.panta 1.daļas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis,
A.Simulis, K.Simonova, M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.

Apstiprināt novada domes priekšsēdētāja 2014.gada 24.jūlija rīkojumu Nr.89-v „Par Āfrikas cūku mēra
apkarošanas pasākumiem Valkas novadā”.
Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
37.§
Valkas novada deputāta Ernesta Lībieša iesnieguma
par deputāta pilnvaru nolikšanu izskatīšana
_____________________________________________
(V.A.Krauklis )

Valkas novada dome izskata novada domes deputāta Ernesta Lībieša 2014. gada 23.jūlija iesniegumu
par deputāta pilnvaru nolikšanu. Atbilstoši likumam lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa
sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis
deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem,
attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta
statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkta un ceturtās daļas, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punkta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, K.Simonova,
M.Stabulniece, V.Bērziņa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Izbeigt Valkas novada deputāta Ernesta LĪBIEŠA deputāta pilnvaras pirms termiņa.
2. Lēmumu pēc tā parakstīšanas iesniegt Valkas novada Vēlēšanu komisijai.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

