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2013.gada 25.jūlijā

Protokols Nr.15

Sēde sasaukta pulksten 10:00
Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
2. Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerăijas cenu Valkas pilsētā.
3. Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 7.§).
4. Par papildus līdzekĜu piešėiršanu.
5. Par pilnvarojumu kontrolēt transportlīdzekĜu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu.
6. Par komisijas izveidošanu interešu izglītības programmu izvērtēšanai un mērėdotācijas sadalei Valkas
novadā.
7. DzīvokĜu jautājumu izskatīšana.
8. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, ***.
9. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, ***.
10. Par Ievas Cīrules iecelšanu Kārėu pamatskolas direktores amatā.
11. Par Irinas ZiemiĦas iecelšanu Ozolu pamatskolas direktores amatā.
12. Valkas novada domes Attīstības lietu komitejas locekĜu ievēlēšana.
13. Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas locekĜu ievēlēšana.
14. Valkas novada domes Sociālo lietu komitejas locekĜu ievēlēšana.
15. Valkas novada pašvaldības Zemes komisijas apstiprināšana.
16. Valkas novada pašvaldības Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
apstiprināšana.
17. Par projekta „Ilgtspējīga attīstības stratēăija, ietverot vietējās uzĦēmējdarbības un jauniešu nodarbinātības
veicināšanu” īstenošanu un projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru.
18. Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai J.Cimzes Valkas Mūzikas
skolā” īstenošanu.
19. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiĦa pagarināšanu Vladimiram BeĜajevam.
20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Valkas pagastā „Lībieši”.
21. Par nekustamā īpašuma „Aizpures” Kārėu pagastā sadalīšanu.
22. Par finansiālu atbalstu Valkas novada izlases braucienam uz II Limbažu starptautisko šaha festivālu
„Vidzemes vasara 2013”.
23. Par Valkas novada domes 2009.gada 27.augusta lēmuma „Valkas novada pašvaldības Civilās
aizsardzības komisijas apstiprināšana” (protokols Nr.6,14.§) atzīšanu par spēku zaudējušu.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

1.§
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
______________________________________________________________
(V.ZariĦš)
SaskaĦā ar 2013.gada 16.jūlija Finanšu komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 1.§), pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 1.punktu un 24.pantu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti
(V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, S.Pilskalne,
M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – 2 deputāti ( A.Sjademe, A.Gailis), ATTURAS – 1 deputāts (V.Šaicāns),

Valkas novada dome
N O L E M J:
1.
2.
3.
4.
5.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” (pielikumā).
Saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”” triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā
un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai.
Par lēmuma izpildi atbild kancelejas vadītāja.
Lēmuma izpildi kontrolē priekšsēdētājs.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
2.§
Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerăijas cenu Valkas pilsētā
___________________________________________________________
(V.ZariĦš)

2012.gada 25.oktobrī Valkas novada dome pieĦēma lēmumu „Par centralizētā tīklā piegādātās
siltumenerăijas cenu Valkas pilsētā laika periodam no 2012.gada 1.novembra līdz 2013.gada 30.septembrim”
(protokols Nr.12, 50.§).
Minētā lēmuma 20.punkts nosaka, ka lēmums ir spēkā līdz 2013.gada 30.septembrim.
ĥemot vērā to, ka siltumenerăijas ražotājs SIA „ENEFIT POWER & HEAT Valka” piegādā Valkas novada
domei siltumenerăiju par 27,00 Ls/MWh un piegādes cenu nav mainījis, kā arī vēl nav veikta siltumenerăijas
pārvades izmaksu pārrēėināšana, būtu nepieciešams pagarināt minētā lēmuma spēkā esamības termiĦu,
saglabājot apstiprināto centralizētā tīklā piegādātās siltumenerăijas cenu Valkas pilsētā.
Pamatojoties uz augstākminēto, saskaĦā ar 2013.gada 16.jūlija Finanšu komitejas sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 1.punkta, 21.panta 1.daĜas
14.punkta d)apakšpunkta un atklāti vārdiski balsojot: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis,
A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis,
I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka 2012.gada 25.oktobra Valkas novada dome lēmumā „Par centralizētā tīklā piegādātās
siltumenerăijas cenu Valkas pilsētā laika periodam no 2012.gada 1.novembra līdz 2013.gada
30.septembrim” (protokols Nr.12, 50.§) apstiprinātā piegādātās siltumenerăijas cena ir piemērojama līdz
2013.gada 31.decembrim.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
3.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra lēmumā
„Par Valkas novada domes administrācijas
un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 7.§)
____________________________________________________________________
(I.Markova, A.Sjademe, V.Šaicāns, V.A.Krauklis)
2012.gada 27.decembrī Valkas novada dome apstiprināja Valkas novada domes administrācijas un iestāžu
amatu sarakstu (protokols Nr.14, 7.§).
2013.gada 9.maijā saĦemts iesniegums no Valkas ăimnāzijas direktores ar lūgumu palielināt slodzi Valkas
ăimnāzijas sporta hallē strādājošam komendantam no 0,5 uz 1,00 slodzi.
2013.gada 28.jūnijā saĦemts Valkas pamatskolas direktores iesniegums ar lūgumu turpināt finansēt Valkas
pamatskolas „pedagoga palīga” darbu. Ar Valkas novada domes 2012.gada 7.decemba lēmumu „Par Valkas
novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 7.§) tika
apstiprināts amats „Pedagoga palīgs” uz 8 mēnešiem.
2013.gada 11.jūlijā saĦemts Vijciema pagasta pārvaldes vadītājas iesniegums ar lūgumu izveidot jaunu
amata vietu „strādnieks” ar amata likmi Ls 300.-.
2013.gada 3.jūlijā saĦemts Vijciema tautas nama vadītājas iesniegums ar lūgumu palielināt amatam
„apkopēja”” slodzi no 0,9 uz 1.-.
2013.gada 16.jūlijā saĦemts personāla nodaĜas vadītājas iesniegums par nepieciešamību izveidot jaunu
amata vietu „Personāla speciālists” ar nesamazināto algas likmi Ls 525.- , samazināto algas likmi Ls 433.13.
ĥemot vērā grozījumus Valkas novada pašvaldības nolikumā, nepieciešams izveidot jaunas amata vienības
:
1) Izpilddirektora vietnieks – atbildīgais Valkas pilsētā - 1 slodze ar nesamazināto algas likmi Ls 990,- ,
samazināto likmi - Ls 816.75;
2) Priekšsēdētāja sekretariāta vadītājs - 1 slodze ar nesamazināto algas likmi Ls 625,- , samazināto
likmi Ls 515.63;

3) Priekšsēdētāja padomnieks – 0.25 slodzes ar nesamazināto algas likmi Ls 800,- , samazināto likmi
Ls 660.-.
Pamatojoties uz augstākminēto, saskaĦā ar 2013.gada 16.jūlija Finanšu komitejas sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 3.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas
13.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis,
M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, S.Pilskalne, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – 3 deputāti
(A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra sēdes lēmuma „Par Valkas novada
domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 7.§) 2.pielikumā „Valkas
novada domes administrācijas darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts”, papildinot pielikumu ar
23., 24. un 25.punktu šādā redakcijā:
Nr.
p.k.
23.
24.
25.

Amats
Izpilddirektora
vietnieks – atbildīgais
Valkas pilsētā
Priekšsēdētāja
sekretariāta vadītājs
Priekšsēdētāja
padomnieks

Amata
vietu
skaits

Algas
likme
(LVL )

Algas likme ar
samazinājumu
(LVL)

Darba alga
mēnesī
(LVL)

1

990

816.75

816.75

1

625

515.63

515.63

0.25

800

660.00

165.00

2. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra sēdes lēmuma „Par Valkas novada
domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 7.§) 4.pielikumā „Valkas
novada domes administrācijas darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts Personāla nodaĜa”,
papildinot pielikumu ar 3.punktu šādā redakcijā:
Nr.
p.k.
3.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas
likme
(LVL )

Algas likme ar
samazinājumu
(LVL)

Darba alga
mēnesī
(LVL)

1

525

433.13

433.13

Personāla speciālists

3. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra sēdes lēmuma „Par Valkas novada
domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 7.§) 21.pielikumā
„Valkas ăimnāzijas sporta halles tehnisko darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts” izsakot
3.punktu šādā redakcijā:
Nr.
p.k.
3.

Amats
Ēku dežurants

Amata
vietu
skaits

Algas likme
(LVL)

Algas likme ar
samazinājumu
(LVL)

2

200

200

Darba alga
mēnesī
(LVL)
400

4. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra sēdes lēmuma „Par Valkas novada
domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 7.§) 22.pielikumā
„Valkas pamatskolas tehnisko darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts”, izsakot 17.punktu šādā
redakcijā:
Amata
vietu skaits

Nr.
p.k.

Amats

17.

Pedagoga palīgs

1

Algas likme
(LVL
mēnesī/
stundas
tarifa likme
(LVL/h)
280

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

Darba alga
mēnesī
(LVL)

280

280

5. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra sēdes lēmuma „Par Valkas novada
domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 7.§) 52.pielikumā

„Valkas novada Vijciema pagasta pārvaldes komunālās saimniecības darbinieku amata vietu un darba
samaksas saraksts” , izsakot 5.punktu šādā redakcijā:

Amats
Nr.
p.k.
5.

Strādnieks

Amata
vietu
skaits

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

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

1

1.203

1.203

Darba alga
mēnesī
(LVL)

Iespējamais
maksimālais
darba algas
koeficients

pēc nostrādātā
darba laika

1.4

6. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra sēdes lēmuma „Par Valkas novada
domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 7.§) 53.pielikumā
„Valkas novada Vijciema pagasta tautas nama darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts” ,
izsakot 2.punktu šādā redakcijā:
Amats
Amata
vietu
skaits

Nr.
p.k.
2.

Tautas nama apkopējs

1

Algas
likme
(LVL
mēnesī/
stundas
tarifa likme
(LVL/h)
200

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

Darba alga
mēnesī
(LVL)

200

200

7. Uzdot attiecīgajiem Valkas novada pašvaldības iestāžu vadītājiem veikt grozījumus darba līgumos.
8. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.augustā.
9. Lēmuma 6.punkts stājas spēkā 2013.gada 1.septembrī.
10. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.
4.§
Par papildus līdzekĜu piešėiršanu
__________________________________
(I.Markova, V.A.Krauklis, V.Šaicāns)
Valkas novada dome ir saĦēmusi iesniegumus par papildus nepieciešamiem līdzekĜiem no:
• Vijciema pagasta pārvaldes vadītājas - inventāra iegādei jaunajām pagasta pārvaldes telpām Ls1950.un Vijciema ūdensapgādes sistēmas remontam Ls 1500.-;
• Vijciema tautas nama vadītājas - aprīkojuma iegādei Ls 19221.77;
• Valkas novada domes Attīstības un projektu daĜas projektu vadītāja – tehniskā projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu,
kanalizācijas sūkĦu staciju būvniecība, artēziskā urbuma rekonstrukcija Valkas novada Ērăemes
ciemā„ izstrāde un autoruzraudzība Ls 9075.- un tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, kanalizācijas sūkĦu staciju būvniecība,
artēziskā urbuma rekonstrukcija Valkas novada Kārėu ciemā„ izstrāde un autoruzraudzība Ls 5379.06.
• Latvijas – Igaunijas institūta direktores – Latvijas – Igaunijas institūta tālākas darbības nodrošināšanai
Ls 3475.90;
• Biedrības „Volejbola klubs „Valka”” valdes priekšsēdētāja – pludmales volejbola turnīra norisei Ls 500.
Pamatojoties uz augstākminēto, saskaĦā ar 2013.gada 16.jūlija Finanšu komitejas sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 4.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 2.punkta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis,
M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, S.Pilskalne, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – 2 deputāti (A.Sjademe,
V.Šaicāns), ATTURAS – 2 deputāti (A.Gailis, M.Kreilis),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešėirt finansējumu:
1.1. Vijciema pagasta pārvaldei inventāra iegādei jaunajām pagasta pārvaldes telpām Ls 1950.- no
budžeta līdzekĜiem;
1.2. Vijciema ūdensapgādes sistēmas remontam Ls 1500.-.
1.3. Vijciema tautas nama aprīkojuma iegādei Ls 3179.88 no budžeta līdzekĜiem;
1.4. Tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Centralizētās ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu, kanalizācijas sūkĦu staciju būvniecība, artēziskā urbuma rekonstrukcija Valkas
novada Ērăemes ciemā„ izstrādei un autoruzraudzībai Ls 9075.-;

1.5. Tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība. Centralizētās ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu, kanalizācijas sūkĦu staciju būvniecība, artēziskā urbuma rekonstrukcija Valkas
novada Kārėu ciemā „ izstrādei un autoruzraudzībai Ls 5379.06;
1.6. Latvijas – Igaunijas institūtam tālākas darbības nodrošināšanai Ls 2791.90;
1.7. Biedrībai „Volejbola klubs „Valka”” – pludmales volejbola turnīra norisei Ls 500.-.
2. Veikt grozījumus Valkas novada pamatbudžetā atbilstoši piešėirtajam finansējumam.
3. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Finanšu nodaĜas vadītāja.
4. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
5.§
Par pilnvarojumu kontrolēt transportlīdzekĜu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu
__________________________________________________________________________________
(V.ZariĦš)
Valkas novada administratīvajā teritorijā sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu pamatā kontrolē
Valkas novada Pašvaldības policijas amatpersonas. Arvien biežāk no Pašvaldības policijas amatpersonu
puses tiek aktualizēts jautājums par Pašvaldības policijas tiesībām kontrolēt transportlīdzekĜu apstāšanās un
stāvēšanas noteikumu ievērošanu, sodot transporta līdzekĜu turētājus bez minēto personu klātbūtnes,
administratīvā pārkāpuma protokolu – paziĦojumu par transportlīdzekĜu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu
pārkāpšanu piestiprinot pie transportlīdzekĜa priekšējā vējstikla vadītāja pusē vai uz motocikla, tricikla vai
kvadricikla degvielas tvertnes tā, lai tas nepazustu vai netiktu sabojāts meteoroloăisko apstākĜu dēĜ un
transportlīdzekĜa vadītājam būtu viegli pamanāms.
3
SaskaĦā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 211. pantu kontroli pār transportlīdzekĜu
apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu ievērošanu realizē pašvaldības domes pilnvarotas institūcijas
(amatpersonas). Pašvaldības domes pilnvarotas institūcijas (amatpersonas) realizē kontroli arī pār mehānisko
transportlīdzekĜu pārvietošanās, tajā skaitā apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu Baltijas jūras un
Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Finanšu komitejas lēmumu (protokols Nr.1, 6.§.) un
3
vadoties no Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 211. panta un Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis,
U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne,
V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pilnvarot Valkas novada Pašvaldības policiju veikt kontroli pār transportlīdzekĜu apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu ievērošanu Valkas novada administratīvajā teritorijā, kā arī veikt kontroli pār mehānisko
transportlīdzekĜu pārvietošanās, tajā skaitā apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu īpaši
aizsargājamā dabas teritorijā.
2. Uzdot Valkas novada domes priekšsēdētājam noslēgt sadarbības līgumu ar Valsts akciju sabiedrību ''CeĜu
satiksmes drošības direkcija'', lai nodrošinātu informācijas ievadi transportlīdzekĜu un to vadītāju valsts
reăistrā par sastādītajiem protokoliem un uzliktajiem naudas sodiem.
3. Par lēmuma 1.punkta izpildi atbild Valkas novada Pašvaldības policijas amatpersonas.
4. Lēmuma 2.punktā minēto sadarbības līguma projektu sagatavot Valkas novada domes priekšsēdētāja
vietniekam juridiskajos un sociālā darba jautājumos.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
6.§
Par komisijas izveidošanu interešu izglītības programmu izvērtēšanai
un mērėdotācijas sadalei Valkas novadā
_______________________________________________
(Dz.Auzāne)
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. Komisijā iekĜauj Izglītības pārvaldes pārstāvjus, biedrību, nodibinājumu un citu institūciju
un organizāciju pārstāvjus, kuri atbalsta interešu izglītības programmu mērėauditorijas intereses. Komisijā
neiekĜauj ar interešu izglītības programmu īstenošanu saistītās personas.
Pēc 2013.gada 1.jūnija novada domes vēlēšanām ir jāievēl jauna komisija.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2013.gada 15.jūlija
sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 11.§), un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daĜas 24.punkta Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumu Nr.382 “Interešu izglītības programmu
finansēšanas kārtība” 10.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa,
A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne,
V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Apstiprināt komisijas sastāvu interešu izglītības programmu izvērtēšanai un mērėdotācijas sadalei:
Komisijas priekšsēdētāja:
Dzintra Auzāne – Valkas novada Izglītības pārvaldes vadītāja;
Komisijas locekĜi:
Unda OzoliĦa – Valkas novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un ārējo
sakaru jautājumos;
Valdis Šaicāns – Valkas novada domes deputāts;
Sandra Pilskalne – Valkas novada domes deputāte;
Ernests Lībietis - Valkas novada domes deputāts;
Līvija Kreile – daiĜamatu meistare;
Marita Treijere – Zvārtavas pagasta biedrības “Atrodi laiku sev” biedre;
2. Uzdot Valkas novada BJC “Mice” direktorei Vitai Kalvānei un izglītības metodiėei Inesei Lečmanei
piedalīties komisijas darbā kā interešu izglītības ekspertiem.
3. Uzdot izglītības iestāžu vadītājiem katru gadu līdz 20.jūnijam iesniegt Izglītības pārvaldē visas izglītības
iestādē īstenojamās interešu izglītības programmas.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada Izglītības pārvaldes vadītāja.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
7.§
DzīvokĜu jautājumu izskatīšana
_________________________________
(E.Lībietis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokĜu palīdzības jautājumos, Ħemot vērā Valkas novada
domes DzīvokĜu komisijas 2013.gada 16.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.8), vadoties no Latvijas
Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 9.punkta, 21.panta 1.daĜas 23.punkta, likuma “Par
palīdzību dzīvokĜa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daĜas 1.punkta, 14.,15.pantiem, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece,
V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1.

A t c e l t Valkas novada domes 2013.gada 28.marta lēmumu ( protokols Nr.4, 31.§, p.1.) par 2-istabu
dzīvokĜa Semināra ielā ***, Valkā, piešėiršanu ***, jo viĦa nav noslēgusi dzīvokĜa īres līgumu un ir
paskaidrojusi, ka ăimenes apstākĜu dēĜ atsakās no dzīvokĜa īrēšanas.
2. P i e š ė i r t ***, deklarēta dzīvesvieta „***”, Ērăemes pagasts, reăistrēta dzīvokĜu palīdzības II kārtas
reăistrā, 2-istabu dzīvokli Semināra ielā 6-5, Valkā, 2.stāvs, kopējā platība 43,3 m², dzīvojamā platība
26,9 m², dzīvokĜa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieĦemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22).
Maksa par ūdeni tiek aprēėināta ar dzīvokĜa piešėiršanas dienu.
3. P i e š ė i r t *** , deklarēta dzīvesvieta ***, Valkā, reăistrēta dzīvokĜu palīdzības II kārtas reăistrā, 2-istabu
dzīvokli VaroĦu ielā 40-13, 5.stāvs, kopējā platība 46,1 m², dzīvojamā platība 28,9 m², dzīvokĜa
labiekārtotības pakāpe – labiekārtots .
Viena mēneša laikā no lēmuma pieĦemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (Valkā, Rīgas ielā 22).
Maksa par ūdeni tiek aprēėināta ar dzīvokĜa piešėiršanas dienu.
8.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, ***
______________________________________________________
(E.Lībietis)
Valkas novada dome saĦēma nekustamā īpašuma *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, īpašnieces ***
pilnvarotās personas *** iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu *** (p.k.***-***), *** (p.k.***-***)
un *** (p.k.***-***) *** ielā ***, Valkā. [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daĜas
2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra
noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziĦas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti vārdiski balsojot:
PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, jo zudis tiesiskais pamats būt
deklarētiem minētajā dzīvesvietā šādām personām:
1.1. ***, personas kods ***-***;
1.2. ***, personas kods ***-***;
1.3. ***, personas kods ***-***.
9.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, ***
______________________________________________________
(E.Lībietis)
Valkas novada dome 2013.gada 7.jūnijā saĦēma nekustamā īpašuma *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā,
īpašnieces *** iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu *, *** un *** *** ielā ***, Valkā. [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta 1.daĜas
2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra
noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā anulējamas ziĦas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, atklāti vārdiski balsojot:
PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, jo zudis tiesiskais pamats būt
deklarētiem minētajā dzīvesvietā:
1.1. ***, personas kods ***-***;
1.2. ***, personas kods ***-***;
1.3. ***, personas kods ***-***.
10.§
Par Ievas Cīrules iecelšanu Kārėu pamatskolas direktores amatā
_______________________________________________________
( V.A.Krauklis)
Valkas novada dome 2013.gada 14.jūnijā izsludināja konkursu uz Kārėu pamatskolas direktora amatu.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no
amata pašvaldību iestāžu vadītājus.
Konkursā pieteicās divi pretendenti. Konkursa komisija izvērtēja pretendentu pieteikumus, izglītības līmeni,
profesionālo pieredzi, Kārėu pamatskolas attīstības redzējumu, tā pamatojumu, spēju sniegt kompetentas
atbildes par izglītības procesa organizēšanas jautājumiem un komunikācijas prasmes.
Komisija nolēma izvirzīt apstiprināšanai Kārėu pamatskolas direktora amatam Ievu Cīruli.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daĜas 9.punkta, Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 2.punkta un Ħemot vērā Valkas novada Kārėu
pamatskolas direktora amata konkursa komisijas 2013.gada 11.jūlija sēdes protokolu, atklāti vārdiski balsojot:
PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Iecelt Ievu Cīruli Kārėu pamatskolas direktora amatā.
2. Lēmums stājas spēkā pēc direktora amata kandidatūras Ievas Cīrules saskaĦojuma saĦemšanas no
Izglītības un zinātnes ministrijas.
11.§
Par Irinas ZiemiĦas iecelšanu Ozolu pamatskolas direktores amatā
_________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Valkas novada dome 2013.gada 14.jūnijā izsludināja konkursu uz Ozolu pamatskolas direktora amatu.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no
amata pašvaldību iestāžu vadītājus.
Konkursam pieteicās divi pretendenti. Konkursa komisija izvērtēja pretendentu pieteikumus, izglītības
līmeni, profesionālo pieredzi, Ozolu pamatskolas attīstības redzējumu, tā pamatojumu, spēju sniegt
kompetentas atbildes par izglītības procesa organizēšanas jautājumiem un komunikācijas prasmes.
Komisija nolēma izvirzīt apstiprināšanai Ozolu pamatskolas direktora amatam Irinu ZiemiĦu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daĜas 9.punkta, Izglītības likuma 17.panta trešās daĜas 2.punkta un Ħemot vērā Valkas novada Ozolu
pamatskolas direktora amata konkursa komisijas 2013.gada 11.jūlija sēdes protokolu, atklāti vārdiski balsojot:

PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Iecelt Irinu ZiemiĦu Ozolu pamatskolas direktora amatā.
2. Lēmums stājas spēkā pēc direktora amata kandidatūras Irinas ZiemiĦas saskaĦojuma saĦemšanas no
Izglītības un zinātnes ministrijas.
12.§
Valkas novada domes Attīstības lietu komitejas locekĜu ievēlēšana
_________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 10.punktu, 50.pantu un 51.pantu, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece,
V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Valkas novada domes Attīstības lietu komitejā ievēlēt deputātus:
1.1. Ventu Armandu KRAUKLI;
1.2. Undu OZOLIĥU;
1.3. Agri SIMULI;
1.4. Viesturu ZARIĥU;
1.5. Aivaru IKŠELI;
1.6. Ernestu LĪBIETI;
1.7. Aivaru SJADEME.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
13.§
Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas locekĜu ievēlēšana
_________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 10.punktu, 50.pantu un 51.pantu, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece,
V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejā ievēlēt deputātus:
1.1. Agri SIMULI;
1.2. Ventu Armandu KRAUKLI;
1.3. Ivaru NOVIKU;
1.4. MārtiĦu KREILI;
1.5. Andi SULU;
1.6. Aivaru GAILI;
1.7. Valdi ŠAICĀNU.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
14.§
Valkas novada domes Sociālo lietu komitejas locekĜu ievēlēšana
_________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 10.punktu, 50.pantu un 51.pantu, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece,
V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Valkas novada domes Sociālo lietu komitejā ievēlēt deputātus:

1.1. Viesturu ZARIĥU;
1.2. Ventu Armandu KRAUKLI;
1.3. Andi SULU;
1.4. Vitu BĒRZIĥU;
1.5. Ernestu LĪBIETI;
1.6. Sandru PILSKALNI;
1.7. Aivaru GAILI.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
15.§
Valkas novada pašvaldības Zemes komisijas apstiprināšana
__________________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 61.panta 1.daĜas, likuma „Par zemes
1
komisijām” 1. un 2. pantiem, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis,
A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis,
I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada Zemes komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
1.1. Vents Armands Krauklis – domes priekšsēdētājs,
Komisijas locekĜi:
1.2. Lāsma Engere – Teritorijas plānošanas daĜas vadītāja;
1.3. Aivars Cekuls – Kārėu pagasta pārvaldes vadītājs;
1.4. Sarmīte Spuldzeniece – Būvvaldes vadītāja;
1.5. Gunta Miėelsone – VZD pārstāve.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
16.§
Valkas novada Pašvaldību īpašuma privatizācijas
un atsavināšanas komisijas apstiprināšana
______________________________________________
(V.A.Krauklis)
Vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām”
2. un 3.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 24.punkta un 61.panta 1.daĜas, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece,
V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
1.1. Viesturs ZariĦš – domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā darba jautājumos;
Komisijas locekĜi:
1.2. Ivars Noviks – domes deputāts;
1.3. Agris Simulis – domes deputāts;
1.4. Aivars Cekuls – Kārėu pagasta pārvaldes vadītājs;
1.5. Lāsma Engere – Teritorijas plānošanas daĜas vadītāja;
1.6. Aida Indusa – SIA „Metrum” Valkas biroja vadītāja;
1.7. Pēteris Gudrinieks – sertificēts būvuzraugs.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
17.§
Par projekta „Ilgtspējīga attīstības stratēăija, ietverot vietējās uzĦēmējdarbības
un jauniešu nodarbinātības veicināšanu” īstenošanu un projekta
īstenošanai nepieciešamo finansējuma apmēru
_____________________________________________________________________
( J.PutniĦa)
2013.gada 15.maijā saĦemts apstiprinājums par finansējumu Valkas novada domes sagatavotajam
projektam „Ilgtspējīga attīstības stratēăija, ietverot vietējās uzĦēmējdarbības un jauniešu nodarbinātības
veicināšanu” (Sustainable Development Strategy including promotion of local enterpreneurship and

stimulation of youth employment) no ZiemeĜvalstu Ministru padomes ZiemeĜvalstu un Baltijas valstu
mobilitātes programmas „Valsts administrācija”. Projekta ietvaros paredzētas Valkas novada domes
darbinieku apmācību vizītes Imatras pašvaldībā Somijā (no 30.09.2013 līdz 03.10.2013) un Vejles pašvaldībā
Dānijā (no 09.10.2013 līdz 12.10.2013), saskaĦā ar saĦemtajiem uzaicinājumiem. Katrā apmācību vizītē
aicināti piedalīties 4 līdz 5 Valkas novada domes darbinieki.
Apmācību vizīšu mērėis ir izstrādāt konkurētspējīgu, ilgtspējīgu un kvalitatīvu Valkas novada attīstības
stratēăiju. Plānotās aktivitātes apmācību vizīšu laikā:
1) iepazīties ar vietējo ZiemeĜvalstu pašvaldību Ilgtspējīgas attīstības stratēăijām;
2) dalīties ar pieredzi un zināšanām par vietējās uzĦēmējdarbības veicināšanas un jauniešu
nodarbinātības atbalstīšanas labākajiem risinājumiem;
3) apmeklēt ieinteresētās puses un diskutēt par augstāk minētajiem jautājumiem;
4) apspriest iespējamās nākotnes sadarbības sfēras un aktivitātes, ietverot iespējamo ZiemeĜvalstu –
Baltijas valstu pārrobežu sadarbības projektu attīstīšanu.
Kopējās projekta izmaksas 5714,29 EUR. ZiemeĜvalstu Ministru padomes finansējums 70% apmērā no
kopējām projekta izmaksām jeb 4000,00 EUR. Nepieciešams Valkas novada domes līdzfinansējums 1714,29
EUR apmērā, kas sastāda 30% no kopējām projekta izmaksām. Projektā paredzēts avansa maksājums 85%
apmērā no granta summas jeb 3400,00 EUR.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem
Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” un Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis,
U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne,
V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pamatojoties uz ZiemeĜvalstu Ministru padomes apstiprināto projektu, Imatras pašvaldības (Somija) un
Vejles pašvaldības (Dānijā) uzaicinājumiem, piedalīties apmācību vizītē Somijā laika posmā no 2013.gada
30.septembra līdz 3.oktobrim un apmācību vizītē Dānijā laika posmā no 2013.gada 9. līdz 12.oktobrim.
2. Komandēt 4 (četrus) novada domes darbiniekus uz apmācību vizīti Somijā un 5 (piecus) novada domes
darbiniekus uz apmācību vizīti Dānijā (saraksts pielikumā).
3. Segt 30% no projekta izmaksām (1714,29 EUR jeb 1204,81 LVL) no novada domes budžeta līdzekĜiem.
4. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un projektu daĜas projektu vadītāja Jana PutniĦa.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja Gunta Smane.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2013.gada 25.jūlija sēdes lēmumam
(protokols Nr.15, 17.§)

Valkas novada domes darbinieki, kuri komandēti apmācību vizītē uz Imatras pašvaldību Somijā laikā no
2013.gada 30.septembra līdz 2013.gada 3.oktobrim:
1.
2.
3.
4.

Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs;
Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja;
Ernests Lībietis, Attīstības un projektu daĜas vadītājs;
Eduards IvĜevs, Attīstības un projektu daĜas projektu vadītājs.

Valkas novada domes darbinieki, kuri komandēti apmācību vizītē uz Vejles pašvaldību Dānijā laikā
no 2013.gada 9.oktobra līdz 2013.gada 12.oktobrim:
1. Viesturs ZariĦš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālo lietu
jautājumos;
2. Dzintra Auzāne, Izglītības pārvaldes vadītāja;
3. Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja vietniece;
4. Jana PutniĦa, Attīstības un projektu daĜas projektu vadītāja;
5. Daira Zalužinska, Teritorijas plānošanas daĜas nekustamā īpašuma nodokĜa administratore.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

18.§
Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā” īstenošanu
___________________________________________________________
(J.PutniĦa)
J.Cimzes Valkas Mūzikas skola izstrādā projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā” iesniegšanai Klimata pārmaiĦu finanšu instrumenta finansēto
projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 3. kārtā līdz
2013.gada 22.augustam SIA „Vides investīciju fondā”.
Projekta mērėis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, veicot kompleksus energoefektivitātes
pasākumus J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas ēkā Semināra ielā 25, Valkā, t.i., veicot ēkas energoefektivitāti
paaugstinošus rekonstrukcijas darbi (fasādes un jumta siltināšana, logu un durvju nomaiĦa, grīdu renovācija),
apkures sistēmas un siltummezgla rekonstrukciju, apgaismojuma un elektroapgādes sistēmas rekonstrukciju
un ventilācijas sistēmas izbūvi.
Projekta kopējās izmaksas ir 190 862,80 LVL, no kurām 177 862,80 LVL ir attiecināmās izmaksas, bet 13
000,00 LVL ir neattiecināmās izmaksas. 47% no projekta attiecināmajām izmaksām (83 595,52 LVL) ir
J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas līdzfinansējums, kuru, kā iestādes dibinātājs, nodrošina Valkas novada
dome.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 19.punkta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis,
M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš),
PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas dalību projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā”, kas tiks iesniegts Klimata pārmaiĦu finanšu
instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai” 3.kārtā līdz 2013.gada 22.augustam.
2. Apliecināt, ka J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas ēkai Valkā, Semināra ielā 25 attīstības un investīciju
stratēăija ir saskaĦota un ēkai vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas
veids un tā netiks demontēta.
3. Projekta atbalstīšanas gadījumā nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu 47% apmērā no kopējām
attiecināmajām projekta izmaksām (83 595,52 LVL), kā arī segt neattiecināmās izmaksas 13 000,00 LVL
apmērā.
4. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un projektu daĜas projektu vadītāja Jana PutniĦa.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītāja Gunta Smane.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
19.§
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiĦa pagarināšanu Vladimiram BeĜajevam
___________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Dome izskata Vladimira BeĜajeva iesniegumu par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu
telpām Valkā, Rīgas ielā 24.
Vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 15
deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar Vladimiru BeĜajevu 2009.gada 14.augustā noslēgto neapdzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā
24 (telpu grupas numurs: 003, telpu numurs 1, 5) nomas līguma termiĦu līdz 2015.gada 31.augustam
(ieskaitot).
20.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam Valkas pagastā „***”
_______________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada dome atbilstoši Zemes ierīcības likuma 20.pantam izskata iesniegto nekustamā īpašuma „***”,
kas atrodas Valkas novada Valkas pagastā, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu *** zemes ierīcības
projektu.[..]

ĥemot vērā augstāk minēto un vadoties no Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīĜa noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30.punktu, kas nosaka, ka projektu apstiprina vietējā
pašvaldībā, pieĦemot administratīvo aktu un uz projekta grafiskās daĜas izdrukas izdara attiecīgu spiedoga
atzīmi; Valkas novada domes 2013.gada 30.maija sēdes lēmumu, ar kuru tika atĜauts izstrādāt zemes
ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „***”, Valkas pagasts Valkas novads un apstiprināts darba
uzdevums; likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 14. panta 2. daĜu un 15.panta 1.daĜu;
2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8.punktu, 12.
punktu un 29.punktu; 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība”
16.1.punktu, kur norādīts, ka lietošanas mērėi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes
vienības daĜa, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis,
E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks,
V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu un piekrist nekustamā īpašuma „***”, kas atrodas Valkas novada
Valkas pagastā, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu *** sadalīšanai.
[..]
21.§
Par nekustamā īpašuma „***” Kārėu pagastā sadalīšanu
_______________________________________________________________
(L.Engere)

Dome izskata ***, p.k.***-***, dzīvo *** ielā ***, Valkā, Valkas novads, 2013.gada 15.jūlija iesniegumu
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 15.07.2013. Nr.361) ar lūgumu atĜaut sadalīt nekustamo
īpašumu „***”, Kārėu pagastā, atdalot no tā divus zemes gabalus, kuriem pēc atdalīšanas piešėirt jaunu
nosaukumu.
[..]ĥemot vērā augstāk minēto un vadoties no Zemes ierīcības likuma 8.panta, 14.panta, Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Ministru kabineta
2012.gada 10.aprīĜa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reăistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 47.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 18.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR
– 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1.

AtĜaut sadalīt nekustamo īpašumu „***”, kadastra numurs ***, kas atrodas Valkas novada Kārėu
pagastā, atdalot no tā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem ***, platība 8.0ha un ***, platība
11.8ha, piešėirot atdalītajiem zemes gabaliem jaunu nosaukumu: “***”, Kārėu pagasts, Valkas novads
un saglabājot zemes vienībām reăistrētos nekustamā īpašuma lietošanas mērėus.
22.§
Par finansiālu atbalstu Valkas novada izlases braucienam uz
II Limbažu starptautisko šaha festivālu „Vidzemes vasara 2013”
___________________________________________________________
(V.ZariĦš)

2013.gada 22.jūlijā saĦemts Valkas šaha kluba vadītāja Vselovoda Dudzinska iesniegums ar lūgumu rast
iespēju apmaksāt dalības maksu, ceĜa izdevumus un naktsmītnes Valkas novada izlases sportistu
braucienam uz šaha sacensībām „Vidzemes vasara 2013” Limbažos šā gada 27.-28.jūlijā.
Valkas novada izlases dalībnieki: Māris Koops, Andis Strumpe, Vsevolods Dudzinskis, Uldis Muižarājs.
Dalībnieku kopējie izdevumi sastāda Ls 85,- (naktsmītnes – Ls 20,-; ceĜa izdevumi – Ls 25,-; dalības
maksa – Ls 40,-).
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 6.punkta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis,
M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš),
PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apmaksāt Valkas novada izlases dalībnieku dalības maksu II Limbažu starptautiskajā šaha festivālā
„Vidzemes vasara 2013” pēc piestādītā rēėina Ls 40,- apmērā.
2. Apmaksāt Valkas novada izlases dalībnieku ceĜa izdevumus un izdevumus par naktsmītnēm pēc
izdevumu attaisnojošu dokumentu piestādīšanas, bet ne vairāk kā Ls 45,- apmērā.

23.§
Par Valkas novada domes 2009.gada 27.augusta lēmuma „Valkas novada pašvaldības Civilās
aizsardzības komisijas apstiprināšana” (protokols Nr.6, 14.§
§) atzīšanu par spēku zaudējušu
_____________________________________________________________________________
(V.ZariĦš)
Valkas novada dome 2009.gada 27.augustā pieĦēma lēmumu „Valkas novada pašvaldības Civilās
aizsardzības komisijas apstiprināšana” (protokols Nr.6, 14.§), ar kuru apstiprināja Valkas novada civilās
aizsardzības komisiju.
2009.gada 22.septembrī tika pieĦemti Ministru kabineta noteikumi Nr.1072 „Noteikumi par pašvaldību
civilās aizsardzības komisiju sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to izveidošanas kārtību”. Noteikumu
4.2.apakšpunkts nosaka, ka komisiju izveido un tās priekšsēdētājs ir novadā – novada domes priekšsēdētājs.
Minēto noteikumu 8.punkts nosaka, ka komisijas sastāvu apstiprina komisijas priekšsēdētājs.
Tā kā līdz šim Valkas novadā ir darbojusies Valkas novada domes izveidota Valkas novada civilās
aizsardzības komisija, kuru apstiprināja Valkas novada dome, tad minētās komisijas darbību var izbeigt arī
tikai Valkas novada dome.
Vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta un Ministru
kabineta noteikumu Nr.1072 „Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu, komisiju
darbības teritoriju un to izveidošanas kārtību”, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 15 deputāti (V.A.Krauklis,
U.OzoliĦa, A.Simulis, A.Ikšelis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne,
V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2009.gada 27.augusta lēmumu „Valkas novada
pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas apstiprināšana” (protokols Nr.6, 14.§).
2. Uzdot Valkas novada domes priekšsēdētājam līdz 2013.gada 26.jūlijam (ieskaitot) ar rīkojumu
izveidot Valkas novada civilās aizsardzības komisiju.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

