Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas
aizsargāta saskaĦā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

LATVIJAS REPUBLIKA

VALKAS NOVADA DOME
Reă.Nr.90009114839, Norēėinu 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

2013.gada 26.septembrī

Protokols Nr.19

Sēde sasaukta pulksten 10:00
Darba kārtība:
1. Par Vijciema tautas nama folkloras /ziĦău grupas iesniegumu „Par finansiālu atbalstu folkloras/ziĦău
grupas „TUVU” dalībai 4.starptautiskajā festivālā Spānijā”.
2. Par saistošo noteikumu Nr.19 „Par nekustamā īpašuma nodokĜa piemērošanu Valkas novadā”
apstiprināšanu.
3. Par saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta saistošajos
noteikumos Nr.20 „Par nekustamā īpašuma nodokĜa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā”’
apstiprināšanu.
4. Par nekustamā īpašuma nodokĜa dzēšanu ***.
5. Par grozījumiem Valkas novada domes 2009.gada 27.augusta nolikumā Nr.11 „Deputātu darba
samaksas, izdevumu atlīdzināšanas un darbības apstākĜu nodrošināšanas nolikums”.
6. Par grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 30.septembra nolikumā Nr.16 „Par Valkas novada
domes apbalvojumiem”.
7. Par grozījumiem Valkas novada domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā „Par Valkas novada domes
priekšsēdētāja tālruĦu sarunu limitu un dienesta automašīnu” (protokols Nr.9, 4.§).
8. Par līguma slēgšanu ar SIA „ZAAO” par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu
un uzglabāšanu.
9. Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra lēmuma „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols nr.14,7.§) 2., 15., 18., 19., 20.,
23., 28., 29., 31., 41., 53., 56., 60.un 68.pielikumā.
10. Par līdzekĜu piešėiršanu.
11. Par Valkas novada domes izglītības iestāžu 2013.gada izdevumu tāmēm savstarpējiem norēėiniem.
12. Par pašvaldības īpašuma „DzelzceĜa līnija „Valka(no Tālavas ielas) – Igaunijas valsts robeža””
atsavināšanas izsoles noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu, un izsoles organizēšanu.
13. Par Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.-2037.gadam un aktualizētās Valkas
novada attīstības programmas 2010.-2016.gadam 1.redakcijas projektu apstiprināšanu un nodošanu
publiskai apspriešanai.
14. Par saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījums Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīĜa saistošajos
noteikumos Nr.12 „Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība”” apstiprināšanu.
15. Par neapdzīvojamo telpu nomu masiera privātprakses izveidošanai.
16. Par patapinājuma līguma slēgšanu ar Zvārtavas pagasta biedrību „Atrodi laiku sev”.
17. Par nomas izbeigšanu un jauna nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu „***”.
18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas
novada Kārėu pagasta nekustamā īpašuma „***” zemes gabala sadalīšanai.
19. Par adreses piešėiršanu un platības noteikšanu ēku īpašuma Valkas novada Valkā, *** iela ***
uzturēšanai.
20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „***”, Valkā.
21. Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, *** ielā.
22. Par nekustamā īpašuma „***” Ērăemes pagastā sadalīšanu.
23. Par zemes gabala Zvārtavas pagastā „***” nomu.
24. Par zemes lietošanas lēmumu pieĦemšanas nodošanu Valkas novada pašvaldības Zemes komisijai.
25. Par grozījumiem 2009.gada 26.novembra nolikumā Nr.31 „Valkas novada Centrālās bibliotēkas
nolikums”.
26. Par valsts budžeta mērėdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2013.gada
1.septembra līdz 2013.gada 31.decembrim.

27. Par stipendiju skaitu Valkas novada vispārējās izglītības iestāžu audzēkĦiem 2013./2014.mācību
gadā.
28. Par bērnu nokĜūšanu Ērăemes pamatskolā.
29. DzīvokĜu jautājumu izskatīšana.
30. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, *** ielā ***.
31. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, *** ielā ***.
32. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, *** ielā ***.
33. Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu „***”, Valkas pagastā.
34. Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiĦa uz mazdārziĦu Nr.***, Kārėu pagastā.
35. Par nomas līguma noslēgšanu uz daĜu no zemes gabala „***”.
36. Par zemes gabala Zvārtavas pagastā nomu.
37. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas
novada Kārėu pagasta nekustamā īpašuma „***” zemes gabala sadalīšanai.
38. Par zemes reformas pabeigšanai paredzētās vienības „***”, Valkas pagastā sadalīšanu.
39. Par nekustamā īpašuma Ērăemes pagasta „***”, sastāvā esošā zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu *** izsoles uzvarētāja atzīšanu.
40. Par nomas līguma izbeigšanu uz zemes gabalu Ērăemes pagastā „***”.
41. Par adrešu piešėiršanu garāžām, kas atrodas uz zemes vienības Mazā Semināra iela 1A, RaiĦa iela
1A, Lauktehnikas iela 1A, Valkā.
42. Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz pašvaldībai piekrītoša, neapbūvēta zemes gabala
nomu Zvārtavas pagastā „ViĜĦi”.
43. Par Valkas novada Kārėu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu.
44. Valkas novada domes Sapulču, gājienu un piketu komisijas apstiprināšana.
45. Par deputāta E.Lībieša komandējumu.
46. Par dalību DvīĦu pilsētu jauniešu nometnē „Jauniešu līdzdalība”.
47. Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasificēšanas komisijas
apstiprināšana.
1.§
Par Vijciema tautas nama folkloras/ziĦău grupas iesniegumu
„Par finansiālu atbalstu folkloras/ziĦău grupas „TUVU” dalībai 4.starptautiskajā festivālā Spānijā”
__________________________________________________________________
(L.Lāne)
Dome izskata Valkas novada domes kultūras darba organizatores Līgas Lānes sagatavoto informāciju par
Vijciema tautas nama folkloras/ziĦău grupas iesniegumu par novada domes finansiālu atbalstu folkloras/
ziĦău grupas „TUVU” dalībai 4.starptautiskajā festivālā Spānijā.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2013.gada
13.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 2.§), 2013.gada 16.septembra Finanšu komitejas sēdes
lēmumu (protokols Nr.5, 1.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 5.punkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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. Piešėirt Vijciema tautas nama folkloras/ziĦău grupai „TUVU” lidojumam uz 4.Starptautisko festivālu
Spānijā finansējumu Ls 140,- (viens simts četrdesmit lati).
2. [..]
2.§
Par saistošo noteikumu Nr.19
“Par nekustamā īpašuma nodokĜa piemērošanu Valkas novadā”
apstiprināšanu
_______________________________________________________________
(D.Zalužinska, A.Sjademe, V.A.Krauklis)
SaskaĦā ar Valkas novada domes Finanšu komitejas 2013.gada 16.septembra sēdes lēmumu (protokols
Nr. 5, 2.§) un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daĜas 1.punkta, likuma „Par
4
nekustamā īpašuma nodokli”, 1.panta 1.daĜas 2.punktu un 3.panta 1 .daĜu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10
deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, M.Kreilis, I.Noviks,
V.ZariĦš), PRET – 3 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns), ATTURAS – 1 deputāts (S.Pilskalne),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes saistošos noteikumus Nr.19 “Par nekustamā īpašuma nodokĜa
piemērošanu Valkas novadā”.
2. [..]

SAISTOŠIE

NOTEIKUMI

Valkā

2013.gada 26.septembrī

Nr.19
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2013. gada 26. septembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.19, 2.§)

Par nekustamā īpašuma nodokĜa piemērošanu
Valkas novadā
Izdoti saskaĦā ar likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli”
3.panta 1.daĜas 2.punktu un 3.panta 14.daĜu

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Saistošie noteikumi nosaka, kā piemērojami Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta 1. daĜas
4
2. punkts, un 3. panta 1. daĜas 1 . punkts.
Noteikt dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokĜu īpašumos, dzīvojamo
māju daĜām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu
grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem,
noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, 0.3
procenti no kadastrālās vērtības.
Piemērot dzīvojamo māju palīgēkām un garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu īpašnieku
biedrību un fizisko personu garāžām (izĦemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāžas),
ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, nekustamā īpašuma nodokĜa likmi 0.3
procenti no kadastrālās vērtības.
Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar nekustamā
īpašuma nodokĜa likmi 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, sākot ar
nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā.
Maksāšanas paziĦojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību
apdraudoša, Valkas novada dome nosūta nodokĜa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad
administratīvais akts par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā ir kĜuvis neapstrīdams vai ir beidzies
termiĦš augstākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums,
pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts.
Nekustamā īpašuma nodokĜu pārrēėinu par būvi, likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā
kārtībā veic sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par degradētas ēkas statusa atcelšanu, stāšanās
spēkā.
Saistošajos noteikumos noteiktās nodokĜu likmes piemēro ar 2014.gada 1.janvāri.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Valkas novada saistošo noteikumu Nr. 19
„Par nekustamā īpašuma nodokĜa piemērošanu Valkas novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaĜas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Ar saistošajiem noteikumiem nepieciešams noteikt nekustamā
īpašuma nodokĜa aprēėina nosacījumus Valkas novadā

2. Īss projekta satura izklāsts

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta 1. daĜa
nosaka, ka pašvaldībai tiek deleăētas tiesības noteikt nekustamā
īpašuma nodokĜa likmi vai likmes no 0.2 līdz 3 procentiem no
nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, ja līdz pirmstaksācijas
gada 1. novembrim ir pieĦemti un publicēti pašvaldības saistošie
noteikumi.
Noteikt dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav
sadalītas dzīvokĜu īpašumos, dzīvojamo māju daĜām, telpu
grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir
dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir
saistīta ar dzīvošanu, (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem,
noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas
saimnieciskās darbības veikšanai, 0.3 procenti no kadastrālās
vērtības.
Piemērot dzīvojamo māju palīgēkām, kuru platība pārsniedz 25
2
m , kā arī garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu
īpašnieku biedrību un fizisko personu garāžām (izĦemot smagās
tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāžas), ja tās netiek
izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, nekustamā
īpašuma nodokĜa likmi 0.3 procenti no kadastrālās vērtības.
Vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas
būves tiks apliktas ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli, 3
procentu apmērā, lai veicinātu to sakārtošanu vai nojaukšanu, kā
arī novērstu cilvēku drošības apdraudējumu un ainavas bojāšanu.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nosakot nekustamā īpašuma nodokĜa likmi dzīvojamām mājām
0.3 procenti no kadastrālās vērtības iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu LVL 15765.
Nosakot aplikt dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz
2
25 m , iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu LVL 3170.
Nosakot aplikt ar paaugstinātu likmi vidi degradējošas,
sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves ietekme uz
pašvaldības budžetu nav precīzi nosakāma.

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzĦēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

Netiek plānota būtiska ietekme uz uzĦēmējdarbības vidi.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

Valkas novada domes saistošo noteikumu " Par nekustamā
īpašuma nodokĜa piemērošanu Valkas novadā " izpildi nodrošina
nekustamā īpašuma nodokĜu administrators

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

3.§
Par saistošo noteikumu Nr.20 “Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta saistošajos
noteikumos Nr.20 „Par nekustamā īpašuma nodokĜa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā””
apstiprināšanu
_____________________________________________________________________________
(D.Zalužinska)
SaskaĦā ar Valkas novada domes Finanšu komitejas 2013.gada 16.septembra sēdes lēmumu (protokols
Nr.5, 3.§) un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daĜas 1.punktu un likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli”, 5.panta 3.daĜu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis,
U.OzoliĦa, A.Simulis, 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 saistošos noteikumus Nr.20 „Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta saistošajos
noteikumos Nr.20 „Par nekustamā īpašuma nodokĜa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā””.
2. [..]

SAISTOŠIE

NOTEIKUMI

Valkā

2013.gada 26.septembrī

Nr.20
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2013.gada 26.septembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.19, 3.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.20
„Par nekustamā īpašuma nodokĜa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā”
Izdoti saskaĦā ar likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli”
5.panta 3.daĜu

1. Izdarīt Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Par nekustamā
īpašuma nodokĜa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā” grozījumus un aizstāt 6.un 7.punktā skaitli
„160” ar skaitli „180”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Valkas novada saistošo noteikumu Nr.20
Grozījumi Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 „Par nekustamā
īpašuma nodokĜa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaĜas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Lai pensijas apmēru, kas nepieciešams, lai iegūtu nekustamā
īpašuma nodokĜu atlaides, pielīdzinātu iztikas minimumam,
saistošajos noteikumos minētais pensijas apmērs tiek palielināts līdz
LVL 180.

2. Īss projekta satura izklāsts

Nekustamā īpašuma nodokĜa atvieglojumu piešėiršanas kārtību
nosaka Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta saistošie
noteikumi Nr.20 “Par nekustamā īpašuma nodokĜa atvieglojumu
piemērošanu Valkas novadā”.
Saistošo noteikumu grozījumu projektā noteikts, ka Valkas novada
pašvaldība piešėir atvieglojumus:
nestrādājošiem 1. un 2. grupas invalīdiem un vientuĜiem,
nestrādājošiem pensionāriem, ja pensijas kopā ar piemaksu ir
mazākas par LVL 180.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nosakot nodokĜa atvieglojumus, iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu nav precīzi nosakāma.

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzĦēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

Netiek plānota ietekme uz uzĦēmējdarbības vidi.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām
Valkas novada domes priekšsēdētājs

Saistošos noteikumus nosūta Vides aizsardzības un reăionālās
attīstības
attīstības ministrijai, atzinuma sniegšanai, publicē
laikrakstā “Valkas Novada Vēstis”; interneta portālā www.valka.lv .
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām.
(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

4.§
Par nekustamā īpašuma nodokĜa dzēšanu ***
__________________________________________________
(D.Zalužinska)
2013.gada 6.jūnijā *** ir noslēgusi dāvinājuma līgumu ar Valkas novada domi, par nekustamo īpašumu
Valkā, *** ielā ***, kadastra Nr. *** un *** ielā ***, kadastra Nr. ***. Dāvinājuma līgumā ir atrunāts, ka Valkas
novada dome dzēš nekustamā īpašuma nodokĜa parādu par 2013.gada otro ceturksni nekustamajiem
īpašumiem Valkā, *** ielā *** un *** ielā ***.
Valkas novada dome dāvinājumu ir pieĦēmusi un reăistrējusi minētos īpašumus zemesgrāmatā uz sava
vārda.
Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaĦā ar 2013.gada 16.septembra Finanšu komitejas sēdes lēmumu
(protokols Nr.5, 4.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas
27.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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. Dzēst nekustamā īpašuma nodokĜa parādus un nokavējuma naudu par 2013.gada 2.ceturksni par
nekustamiem īpašumiem Valkā, *** ielā ***, kadastra Nr. *** un *** ielā ***, kadastra Nr. ***, kopsummā Ls
36.79 (trīsdesmit seši lati un septiĦdesmit deviĦi santīmi).
2. [..]
5.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2009.gada 27.augusta nolikumā Nr.11 „Deputātu darba
samaksas, izdevumu atlīdzināšanas un darbības apstākĜu nodrošināšanas nolikums”

________________________________________________________________________________
(V.ZariĦš)
Valkas novada dome 2009.gada 27.augustā apstiprināja nolikumu Nr.11 „Deputātu darba samaksas,
izdevumu atlīdzināšanas un darbības apstākĜu nodrošināšanas nolikums” (protokols Nr.6, 19.§). Nolikuma
6.2.punkts noteica, ka ceĜa izdevumus, kas saistīti ar deputāta pienākumu pildīšanu, atlīdzina deputātiem, kas
deklarējuši dzīvesvietu ārpus Valkas pilsētas, bet Valkas novada administratīvajā teritorijā, par personīgo
transportlīdzekĜu izmantošanu - pēc pievienotajiem degvielas čekiem un maršruta uzrādīšanas, norādot
nobraukto kilometru daudzumu. Aprēėinot degvielas patēriĦu, Ħem vērā vidējo transportlīdzekĜa degvielas
patēriĦu uz 100 km, bet ne vairāk kā 10 litri uz 100 km. CeĜa izdevumus sedz sekojošiem deputātiem noteiktā
limita ietvaros: (seko sešu deputātu uzskaitījums ar vārdu un uzvārdu).
ĥemot vērā to, ka nolikumā ir iekĜauti konkrēti deputātu vārdi un uzvārdi, nolikums nav elastīgs un
izmantojams deputātu nomaiĦas gadījumā. Lai novērstu minēto situāciju, ir sagatavoti nolikuma grozījumi,
paredzot deputātiem izdevumu limitu atkarībā no viĦu deklarētās dzīvesvietas ārpus Valkas pilsētas. ĥemot
vērā nolikumā noteiktos limitus, priekšsēdētājs izdos rīkojumu, kurā noteiks, kuriem deputātiem ir sedzami
ceĜa izdevumi, ja viĦi izmanto personīgo transportlīdzekli.
ĥemot vērā 2013.gada 16.septembra Finanšu komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 5.§) un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daĜas 2.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14
deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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.

2.
3.
4.

Apstiprināt grozījumus 2009.gada 27.augusta nolikumā Nr.11 „Deputātu darba samaksas, izdevumu
atlīdzināšanas un darbības apstākĜu nodrošināšanas nolikums” (protokols Nr.6, 19.§), izsakot
6.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
6.2. par personīgo transportlīdzekĜu izmantošanu - pēc pievienotajiem degvielas čekiem un maršruta
uzrādīšanas, norādot nobraukto kilometru daudzumu. Aprēėinot degvielas patēriĦu, Ħem vērā vidējo
transportlīdzekĜa degvielas patēriĦu uz 100 km, bet ne vairāk kā 10 litri uz 100 km. CeĜa izdevumus
sedz sekojošu limitu ietvaros:
6.2.1. Valkas pagastā deklarētajiem deputātiem – 8 Ls;
6.2.2. Vijciema pagastā deklarētajiem deputātiem - 20 Ls;
6.2.3. Ērăemes pagastā deklarētajiem deputātiem - 13 Ls;
6.2.4. Kārėu pagastā deklarētajiem deputātiem - 28 Ls;
6.2.5. Zvārtavas pagastā deklarētajiem deputātiem - 37 Ls.
Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaĜas vadītāja.
Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar pieĦemšanas brīdi.

6.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2010.gada 30.septembra nolikumā Nr.16 „Par Valkas novada
domes apbalvojumiem”
______________________________________________________________________
(V.ZariĦš)
Valkas novada dome 2010.gada 30.septembrī apstiprināja nolikumu Nr.16 „Par Valkas novada domes
apbalvojumiem” (protokols Nr.10, 1.§). Nolikuma 3.2. un 3.3.apakšpunkts nosaka Finanšu un attīstības lietu
komitejas kompetenci jautājuma izskatīšanā, bet ar Valkas novada domes 2013.gada 20.jūnija saistošajiem
noteikumiem Nr.13 „Grozījumi Valkas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas
novada pašvaldības nolikums”” Finanšu un attīstības lietu komitejas vietā tika izveidotas divas komitejas:
Finanšu komiteja un Attīstības lietu komiteja. Līdz ar to ir jāveic grozījumi nolikumā „Par Valkas novada
domes apbalvojumiem”, lai noteiktu, kuras komitejas kompetencē ir izskatīt iesniegumus par Atzinības rakstu
piešėiršanu un sagatavot lēmuma projektu Valkas novada domes sēdei.
2013.gada 16.septembra Finanšu komitejas viedoklis bija, ka iesniegumus par Atzinības rakstu
piešėiršanu ir jāizskata bez komitejas starpniecības Valkas novada domes slēgtajā sēdē.
ĥemot vērā 2013.gada 16.septembra Finanšu komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 6.§),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daĜas 2.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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. Apstiprināt 2010.gada 30.septembra nolikumā Nr.16 „Par Valkas novada domes apbalvojumiem”
(protokols Nr.10, 1.§) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.2. Valkas novada dome reăistrē iesniegtos ierosinājumus un nodod izskatīšanai Valkas novada
domes slēgtā sēdē.

1.2. Izteikt 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.3. Valkas novada dome slēgtā sēdē izskata visus iesniegtos ierosinājumus un pieĦem lēmumu
par apbalvošanu aizklāti balsojot ar balsu vairākumu. Informācijas iegūšanai domes sēdē var tikt
uzaicināti speciālisti, apbalvošanas ierosinātāji vai citas personas.”
2. Lēmums stājas spēkā ar pieĦemšanas brīdi.
7.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā „Par Valkas novada domes
priekšsēdētāja tālruĦu sarunu limitu un dienesta automašīnu” (protokols Nr.9, 4.§)
__________________________________________________________________
(V.ZariĦš, A.Sjademe)
Valkas novada dome 2013.gada 20.jūnijā pieĦēma lēmumu „Par Valkas novada domes priekšsēdētāja
tālruĦu sarunu limitu un dienesta automašīnu” (protokols Nr.9, 4.§), ar kuru nodeva priekšsēdētājam
automašīnu „Škoda Octavia”, valsts reă. Nr. GJ 5187, darba pienākumu veikšanai. Minēto automašīnu ir
paredzēts nodot Valkas novada domes izpilddirektoram darba pienākumu veikšanai, tādēĜ ir iegādāta cita
automašīna, kuru Valkas novada dome varētu nodot priekšsēdētājam. Līdz ar to ir veicamas izmaiĦas Valkas
novada domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā „Par Valkas novada domes priekšsēdētāja tālruĦu sarunu limitu
un dienesta automašīnu” (protokols Nr.9, 4.§).
SaskaĦā ar 2013.gada 16.septembra Finanšu komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 7.§) un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 19.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12
deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula, S.Pilskalne,
V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS – 2 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus Valkas novada domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā „Par Valkas novada domes
priekšsēdētāja tālruĦu sarunu limitu un dienesta automašīnu” (protokols Nr.9, 4.§), izsakot 4., 5. un
6.punktu šādā redakcijā:
„4.Uzdot Valkas novada domes iekšējā audita speciālistam līdz katra mēneša 25.datumam informēt
priekšsēdētāju par priekšsēdētāja iepriekšējā mēneša tālruĦu sarunu izmaksām, kā arī informēt, ja
pārsniegts sarunu limits ceturksnī.
5.Nodot Valkas novada domes priekšsēdētājam automašīnu „Audi A6”, valsts reă.Nr. JH-6585, darba
pienākumu veikšanai.
6.Noteikt automašīnai „Audi A6”, valsts reă.Nr. JH-6585, nobraukuma limitu 3000 km mēnesī (9000 km
ceturksnī).
2. Pamatojoties uz 2013.gada 19.septembra aktu par degvielas patēriĦa normas noteikšanu automašīnai
Audi A6, apstiprināt vidējo degvielas patēriĦu (dīzeĜdegviela) ziemā un vasarā 8l/100 km.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
8.§
Par līguma slēgšanu ar SIA „ZAAO” par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un
uzglabāšanu
_________________________________________________________________________
(V.ZariĦš)
2013.gada 22.augustā Valkas novada dome ir saĦēmusi SIA „ZAAO”, reă.Nr.44103015509, adrese: Rīgas
iela 32, Valmiera, LV-4201, vēstuli, kurā lūdz Pašvaldību pieĦemt lēmumu par līguma slēgšanu ar SIA
„ZAAO” par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu Pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
1. Vēstulē norādīts, ka 2008.gada 30.decembrī starp Valkas novada pašvaldību un SIA „ZAAO"
(iepriekšējais sabiedrības nosaukums SIA „ZiemeĜvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija") tika
noslēgts līgums, kas paredzēja SIA “ZAAO” uzdevumu sniegt sadzīves atkritumu savākšanas (tai skaitā
atkritumu vākšanas, šėirošanas un sajaukšanas, lai tos pārvadātu), uzglabāšanas, pārkraušanas un
pārvadāšanas pakalpojumus šī brīža Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā arī - Pašvaldība)
administratīvajā teritorijā. Noslēgto Līgumu darbības beigu termiĦš noteikts 2013.gada 30.decembris.
SIA „ZAAO” darbības laikā Pašvaldības teritorijā kopējais ZiemeĜvidzemes atkritumu apsaimniekošanas
sistēmā veikto ieguldījumu apmērs atkritumu apsaimniekošanas sistēmas infrastruktūras izveidē un
uzturēšanā sastāda LVL 11,50 milj., kas sastāv no pašvaldību naudas un mantas ieguldījumiem
pamatkapitālā LVL 1.3 milj. un ZAAO ieguldījumiem pamatlīdzekĜos LVL 10,17 milj. īpašnieku darbības
teritorijās.
2. SIA “ZAAO” apliecina, ka gadījumā, ja Pašvaldība pieĦems attiecīgu lēmumu, SIA “ZAAO” turpmāko
piecu gadu laikā turpinās attīstīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmu atbilstoši ZiemeĜvidzemes
reăionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam 2014. - 2020.gadam. Tādējādi sadarbības rezultātā
Pašvaldībai bez ievērojamu papildus finanšu resursu tērēšanas būs iespējams nodrošināt Atkritumu
apsaimniekošanas likumā noteikto pašvaldības uzdevumu izpildi. Gadījumā, ja jaunā līguma darbības laikā
netiks palielinātas ar pakalpojumu sniegšanu saistīto nodokĜu likmes, piemēram, dabas resursu nodoklis vai

būtiski nepieaugs degvielas izmaksas, SIA “ZAAO” neplāno maksas par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu palielināšanas nepieciešamību, tādā veidā nodrošinot pamatotu balansu starp
pakalpojuma kvalitāti (t.sk. pieejamību) un maksas par pakalpojumu sniegšanas apmēru.
3. Atkritumu apsaimniekošanas likums paredz iespēju pašvaldībai patstāvīgi izvēlēties veidu, kā tā
īsteno likumā noteikto pienākumu sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēlei. Konkrētā likuma 18.panta
pirmā daĜa nosaka, ka pašvaldība publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
zonā.
4. Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daĜas 7.punkts paredz konkrētā likuma piemērošanas
izĦēmumu, izpildoties šajā punktā norādītajiem priekšnoteikumiem - Publisko iepirkumu likumu nepiemēro,
ja pasūtītājs slēdz līgumu par tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm vai sniegtajiem
pakalpojumiem, kura vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:
a) tā atrodas viena vai vairāku pasūtītāju pilnīgā kontrolē (šāda kontrole izpaužas kā tiesības ietekmēt
kontrolē esošās institūcijas darbības būtiskus mērėus un lēmumus);
b) vismaz 80 procentus tās gada finanšu apgrozījuma veido konkrētu uzdevumu izpilde kontrolējošo
pasūtītāju interesēs vai citu pasūtītāju interesēs, kurus kontrolē šo institūciju kontrolējošie pasūtītāji;
c) tās kapitāla daĜas vai akcijas pilnībā pieder pasūtītājiem, kas to kontrolē.
5. SIA “ZAAO” darbība pilnībā atbilst Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daĜas
7.punktam, jo:
a) SIA “ZAAO” atrodas pilnīgā pašvaldību, kas ir tās dalībnieces, kontrolē.
b) ZAAO 93% (pēc stāvokĜa uz 31.12.2012) ieĦēmumus gūst no sadzīves atkritumu
pakalpojumu sniegšanas tajās pašvaldībās, kas ir tās dalībnieces.
c) Visas ZAAO kapitāla daĜās pieder pašvaldībām, kas to kontrolē.
6. SIA “ZAAO” rīcībā ir visas nepieciešamās atĜaujas, kuru nepieciešamību nosaka normatīvie
akti, lai sniegtu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā 2013.gada 16.septembra Finanšu komitejas sēdes lēmumu
(protokols Nr.5, 8.§.) un vadoties no Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta 1.daĜas 1.punkta, likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 1.punkta un Publisko iepirkumu likuma 3.panta 1.daĜas 7.punkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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. Slēgt līgumu ar SIA „ZAAO”, reă.Nr.44103015509, adrese: Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201, par sadzīves
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu Valkas novada administratīvajā teritorijā
laikā no 2013.gada 31.decembra līdz 2018.gada 30.decembrim
2. Lēmuma 1.punktā minēto līgumu uzdot parakstīt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes priekšsēdētājs.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
9.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra lēmuma
„Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”
(protokols Nr.14, 7.§) 2., 7., 15., 18., 19., 20., 23., 28., 29., 31., 41., 53., 56., 60.un 68.pielikumā
____________________________________________________________________
(I.Markova)
2012.gada 27.decembrī Valkas novada dome apstiprināja Valkas novada domes administrācijas un iestāžu
amatu sarakstu (protokols Nr.14, 7.§).
Valkas novada dome ir saĦēmusi iesniegumus no:
• Vijciema pamatskolas direktores A.Vītolas par nepieciešamību izveidot jaunu amata vietu „sētnieks”;
• Vijciema pagasta pārvaldes vadītājas M.KalniĦas par nepieciešamību izveidot 3 jaunas amata vietas
„kurinātājs” Vijciema pagasta tautas namā ar likmi Ls 200;
• JāĦa Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktora J.Ludberga par nepieciešamām papildus 2 slodzēm amatam
„profesionālās ievirzes skolotājs”;
• Valkas pamatskolas direktores N.Možarovas - veikt izmaiĦas tehnisko darbinieku štatu sarakstā:
 samazināt amata „sociālais pedagogs” algas likmi no Ls 303 uz Ls 280;
 palielināt amata „interešu izglītības skolotājs” likmi no 0.3 uz 0.4 ar algu Ls 280 par likmi;
 samazināt amata „laborants” likmi uz 0,2 ar samaksu Ls 200 par likmi;
 izveidot papildus vienu amata vietu „apkopējs” ar samaksu Ls 200 par likmi.
• Izglītības pārvaldes par amata vietas „psihologs” izveidošanu 0,25 slodzes ar likmi Ls 270,-.

Atbilstoši 2009.gada 28.jūlija MK noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” pedagogiem
tiek veikta piemaksa atbilstoši kvalitātes pakāpei, tādēĜ nepieciešams veikt grozījumus izglītības iestāžu amatu
sarakstos.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2013.gada
13.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 9.§) un Finanšu komitejas 2013.gada 16.septembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.5, 9.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 13.punkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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. 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”, izsakot 15.punktu
šādā redakcijā:
Nr.
p.k.
15.

Amata vietu
skaits

Amats
Saimniecības
pārzinis

Algas likme
(LVL)

Algas likme ar
samazinājumu
(LVL)

Darba alga
mēnesī
(LVL)

485

400.13

400.13

1

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.§) 15.pielikumā
„Valkas novada J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts”,
izsakot 6.punktu šādā redakcijā:

Amats
Nr.
p.k.

6.

Amata vietu
skaits

Profesionālās
ievirzes
skolotājs

2.50

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

280

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

Piemaksa
Darba alga
mēnesī
(LVL)

Par iegūto
kvalitātes pakāpi
atbilstoši MK
noteikumiem
Nr.836

700+piemaksa
Par iegūto
kvalitātes
pakāpi
atbilstoši MK
noteikumiem
Nr.836

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.§) 18.pielikumā
„Valkas novada Centrālās bibliotēkas darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts”, mainot amata
nosaukumu un izsakot 2.punktu šādā redakcijā:
Nr.
p.k.

2.

Amats

Kataloăizācijas un
automatizācijas
nodaĜas vadītājs

Amata
vietu
skaits

1

Algas
likme
(LVL)

370

Algas likme ar
samazinājumu
(LVL)

305.25

Darba alga mēnesī
(LVL)
369.07
t. sk. samaksa par
papildus
pienākumiem Ls
63.82

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.§) 19.pielikumā
„Valkas mākslas skolas tehnisko darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts”, izslēdzot 5.punktu
un izsakot 1., 2.un 7.punktu šādā redakcijā:

Nr.
p.k.
1.
2.

Amats
Direktors
Direktora
vietnieks
mācību darbā
Profesionālās
ievirzes
izglītības
skolotājs

7.

Amata
vietu
skaits
1
1

Algas likme
(LVL)
535
397
320+ piemaksa

2.1

par kvalitātes
pakāpi pēc MK
noteikumiem
Nr.836

Algas likme ar
samazinājumu
(LVL)
535
397

Darba alga
mēnesī
(LVL)
535
397

320+ piemaksa par

piemaksa par
kvalitātes
pakāpi pēc MK
noteikumiem
Nr.836

672+

kvalitātes pakāpi pēc
MK noteikumiem
Nr.836

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.§) 20.pielikumā
„Valkas pamatskolas tehnisko darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts”, izsakot 5., 6., 12. un
16.punktu šādā redakcijā:
Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

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

5.
6.

Apkopējs
Laborants

8
0.2

12.

Sociālais
pedagogs

1

16.

Interešu
izglītības
skolotājs

0.4

Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836
Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836

Algas likme ar
samazinājumu
(LVL mēnesī/
stundas tarifa
likme (LVL/h)
200
200
Zemākā mēnešalga
un piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem Nr.836
Zemākā mēnešalga
un piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem Nr.836

Darba alga
mēnesī
(LVL)
1600
40
Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836
Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836

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.§) 23.pielikumā
„Valkas ăimnāzijas tehnisko darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts”, izsakot 12.punktu šādā
redakcijā:
Amats
Nr.
p.k.
12.

Mēdiju
vadītājs

centra

Amata vietu
skaits

1

Algas likme
(LVL)

Algas likme
ar samazinājumu
(LVL)

Darba alga
mēnesī
(LVL)

Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836

Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836

Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836

7. 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.§) 28.pielikumā
„Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts”,
papildinot pielikumu ar 8.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amats

Amatu vietu
skaits

Algas likme
(LVL)/
stundas
tarifa likme

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

Darba alga
mēnesī
(LVL)

(LVL/h)

Sporta
treneris

8.

0.19

Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes
pakāpi pēc MK
noteikumiem
Nr.836

Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836

Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes
pakāpi pēc MK
noteikumiem
Nr.836

8. 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.§) 29.pielikumā
„Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs „Mice” darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts”,
izsakot 8.punktu šādā redakcijā:
Algas likme
Algas likme ar
Nr.
(LVL)/
samazinājumu
Darba alga
Amata
p.
Amats
stundas
(LVL)/
mēnesī
vietas skaits
k.
tarifa likme
stundas tarifa
(LVL)
(LVL/h)
likme (LVL/h)
Interešu
izglītības
skolotājs

1

8.

Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836

Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836

Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836

9. 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.§) 31.pielikumā
„Valkas novada Ērăemes pagasta pārvaldes amata vietu un darba samaksas saraksts. Ērăemes
pamatskola”, izsakot 2.un 11.punktu šādā redakcijā:

Nr.
p.k.

Amata
vietu
skaits

Amats

2.

Pirmsskolas
izglītības skolotājs

3.3

11.

Interešu izglītības
skolotājs

0.4

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

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

Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes
pakāpi pēc MK
noteikumiem
Nr.836
Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes
pakāpi pēc MK
noteikumiem
Nr.836

Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836
Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836

Darba alga
mēnesī
(LVL)
Zemākā mēnešalga
un piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc
MK noteikumiem
Nr.836
Zemākā mēnešalga
un piemaksa par
kvalitātes pakāpi pēc
MK noteikumiem
Nr.836

10. 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.§) 41.pielikumā
„Valkas novada Kārėu pagasta amata vietu un darba samaksas saraksts Kārėu pamatskola”, izsakot 3.un
10.punktu šādā redakcijā:
Amats
Amata
vietu skaits

Nr.
p.k.
3.

Interešu izglītības
skolotājs

0.7

Algas likme
(LVL mēnesī/
stundas
tarifa likme
(LVL/h)
Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes
pakāpi pēc MK

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

Darba alga
mēnesī
(LVL)

Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK

Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK

10.

Pirmsskolas skolotājs

noteikumiem
Nr.836
Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes
pakāpi pēc MK
noteikumiem
Nr.836

0.6

noteikumiem
Nr.836
Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836

noteikumiem
Nr.836
Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836

11. 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 pārvaldes amata vietu saraksts un darba samaksa. Vijciema pagasta
tautas nams”, papildinot pielikumu ar 5.punktu šādā redakcijā:
Nr.
p.k.

Amats

5.

Kurinātājs (7 mēneši)

Amata
vietu skaits

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

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

Darba alga
mēnesī
(LVL)

2

1.203

1.203

Pēc
nostrādātā
darba laika

12. Izdarīt Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra sēdes lēmuma „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 7.§) 56.pielikumā „Valkas
novada Vijciema pagasta pārvaldes amata vietu saraksts un darba samaksa. Vijciema pamatskola” šādus
grozījumus,
12.1.
Izteikt 1., 2.un 4.punktu šādā redakcijā:
Algas likme
Amats
Algas likme
ar samazinā(LVL mēnesī/
jumu
Darba alga
Nr.
Amata
stundas tarifa (LVL mēnesī/
mēnesī
vietu
likme (LVL/h) stundas tarifa
(LVL)
p.k.
skaits
likme (LVL/h)
1.

Pirmsskolas
izglītības
skolotājs
(2-4 g.vec.)

1

2.

Pirmsskolas
izglītības
mūzikas
skolotājs

0.4

4.

Interešu
skolotājs

izglītības

12.2.
10.

Sētnieks

0.12

Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836
Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836
Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836

Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836
Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836
Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836

Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836
Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836
Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836

Papildināt pielikumu ar 10.punktu šādā redakcijā:
0.5

200

200

100

13. 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.§) 60.pielikumā
„Valkas novada Zvārtavas pagasta Ozolu pamatskolas amata vietu un darba samaksas saraksts”, izsakot
5.un 7.punktu šādā redakcijā:

Amats
Amata
vietu
skaits

Nr.
p.k.

5.

Pirmsskolas
skolotājs, skolotāja
palīgs

7.

Interešu izglītības
skolotājs

0.66

0.285

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

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

Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836
Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836

Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836
Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836

Darba alga
mēnesī
(LVL)
Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836
Zemākā
mēnešalga un
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
noteikumiem
Nr.836

14. 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.§) 68.pielikumā
„Valkas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „PasaciĦa” darbinieku amata vietu un darba
samaksas saraksts”, izsakot 2. līdz 8.punktam šādā redakcijā:
Nr.p.
k.

Amats

Amata
vietu
skaits
1
1
1
1.8

2.
3.
4.
5.

Metodiėis
Psihologs
Sporta skolotājs
Mūzikas skolotājs

6.

Logopēds

7.

Pirmsskolas skolotājs
5. un 6.gadīgo bērnu
apmācībā

6.5

8.

Pirmsskolas skolotājs

12.0

1

Darba alga mēnesī
(LVL)

Algas likme
(LVL)

Zemākā mēnešalga un
piemaksa par kvalitātes pakāpi
pēc MK noteikumiem Nr.836
„Pedagogu darba samaksas
noteikumi”. + Ls 20,- .

Zemākā mēnešalga un
piemaksa par kvalitātes pakāpi
pēc MK noteikumiem Nr.836
„Pedagogu darba samaksas
noteikumi”. + Ls 20,-

15. 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.§) 7.pielikumā „Valkas
novada domes administrācijas amata vietu saraksts un darba samaksa Izglītības pārvaldē”, papildinot ar
4.punktu šādā redakcijā:
Amats
Nr.

Amata
vietu
skaits

p.k.
4.

Psihologs

0.25

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

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

Darba alga
mēnesī
(LVL)

270

270

67.50

16. Uzdot Valkas novada domes iestāžu vadītājiem veikt grozījumus darba līgumos.
17. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
18. Darba samaksas aprēėinā lēmuma 2., 4.-10., 12.1.punktu, 13. un 14.punktu piemērot ar 2013.gada
1.septembri.
19. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.oktobrī.
10.§
Par līdzekĜu piešėiršanu

____________________________
(I.Markova)
Valkas novada dome ir saĦēmusi iesniegumus no:
• Valkas Novadpētniecības muzeja par nepieciešamo finansējumu suvenīru tirdzniecības vietas
ierīkošanai Ls 3000,-. Muzejs plāno ierīkot vietu, muzeja profilam atbilstošu suvenīru, tirdzniecībai.
Nepieciešams aprīkojums: 2 vitrīnas ar ārējiem un iekšējiem plauktiem un kases sistēma iekārta.
• Valkas sieviešu veterānu komandas pārstāves Maijas Puėītes par nepieciešamu finansējumu Ls 40,dalībai sacensībās Cēsīs;
• Valkas ăimnāzijas direktores:
 par nepieciešamību finansēt Valkas ăimnāzijas viesnīcā uzĦemtajiem 22 audzēkĦiem pusdienas
Ls 1,10 katram par vienu dienu. 2013.gadam nepieciešamais finansējums Ls 1936;
 par nepieciešamiem līdzekĜiem Ls 2914,- dienesta viesnīcas logu nomaiĦai;
• Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja par nepieciešamo finansējumu Vijciema ūdensapgādes sistēmas
atdzelžošanas ēkas grīdas remontam Ls 1903.33;
• Sociālā aprūpes nama vadītāja par nepieciešamu papildus finansējumu Ls 12000,- uzturēšanas
izdevumiem. 2013.gadā ievietoti 18 klienti un vēl plānoti 7. Plānoti papildus ieĦēmumi Ls 6000,-.
• Biedrības „ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” lūgumu piešėirt finansējumu Ls 1200,-;
• SIA „SKUBA films” , kura lūdz finansiālu atbalstu Ls 1000,- filmas „Tālāk pa Gauju” veidošanai;
• PII „PasaciĦa” par nepieciešamu finansējumu Ls 500,- teritorijas rekonstrukcijas tehniskā projekta
izstrādei;
• Izpilddirektora Aivara Cekula par nepieciešamu finansējumu ielas un ietvju renovācijai Tālavas ielā,
Valkā, 32 metru garumā.
• Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītāja par nepieciešamo finansējumu Ls 7419,- ūdensvada un
kanalizācijas ierīkošanai pagasta pārvaldes ēkā „Luturskola” un Ls 4871,- malkas šėūĦa būvniecībai.
Pamatojoties uz Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2013.gada 15.jūlija lēmumu (protokols Nr.6, 7.§)
tika atlikts jautājums „Par papildus līdzekĜu piešėiršanu Vijciema tautas nama aprīkojuma iegādei” izskatīšanu
uz septembra mēnesi, priekšlikums izskatīt jautājumu atkārtoti. Nepieciešamais finansējums Ls 17705.09.
Pamatojoties uz Attīstības lietu komitejas 12.09.2013.gada 12.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.1,
5.§), piešėirt OmuĜu bibliotēkai 20000,- , lai atremontētu pašvaldības dzīvokĜa telpas un pārceltos uz tām.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2013.gada
13.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 10.§), Finanšu komitejas 2013.gada 16.septembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.8, 10.§), Sociālo lietu komitejas 2013.gada 13.septembra sēdes lēmumu (protokols
Nr.4, 2.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR –
14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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. Piešėirt finansējumu līdz Ls 250.- Valkas novadpētniecības muzejam kases aparāta iegādei.
2. Piešėirt Valkas sieviešu veterānu komandai Ls 40,- dalības maksai sacensībām Cēsīs pēc piestādītā
rēėina;
3. Piešėirt Valkas ăimnāzijai finansējumu Ls 915,- Valkas ăimnāzijas viesnīcā uzĦemto audzēkĦu pusdienu
apmaksai un Ls 2980,- dienesta viesnīcas logu nomaiĦai.
4. Piešėirt Ls 1903,- Vijciema pagasta ūdens apgādei atdzelžošanas ēkas remontam.
5. Piešėirt Ls 12000,- Sociālās aprūpes namam uzturēšanas izdevumiem.
6. Piešėirt Ls 17705,09 Vijciema tautas namam aprīkojuma iegādei.
7. Piešėirt finansējumu Biedrībai „ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” 15m³ malkas iegādei Ls 470,.
8. Piešėirt finansējumu SIA „SKUBA films” Ls 300,- filmas „Tālāk pa Gauju” veidošanai.
9. Piešėirt OmuĜu bibliotēkai Ls 20000.- telpu remontam.
10. Piešėirt finansējumu Ls 500.- PII „PasaciĦa” teritorijas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei;
11. Piešėirt finansējumu Ls 4264.- ielas un ietvju renovācijai Tālavas ielā 32 metru garumā.
12. Piešėirt finansējumu Ls 6647,- ūdensvada un kanalizācijas ierīkošanai pagasta pārvaldes ēkā „Luturskola”
un Ls 4871,- malkas šėūĦa būvniecībai.
13. Uzdot Grāmatvedības un finanšu nodaĜas vadītājam nodrošināt grozījumu veikšanu Valkas novada domes
budžetā.
14. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaĜas vadītājs.
15. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
16. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 1.oktobrī.
11.§
Par Valkas novada domes izglītības iestāžu 2013.gada
izdevumu tāmēm savstarpējiem norēėiniem
_________________________________________________________

(I.Markova)

Valkas novada dome izskata Valkas novada domes Finanšu nodaĜas vadītājas I.Markovas iesniegumu ar
lūgumu apstiprināt Valkas novada domes izglītības iestāžu 2013.gada uzturēšanas izdevumu tāmes bez valsts
dotācijām.
Pamatojoties uz augstākminēto, saskaĦā ar 2013.gada 16.septembra Finanšu komitejas sēdes lēmumu
(protokols Nr.5, 11.§) un vadoties no MK 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēėini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem„ 20.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot:
PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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 domes izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmes 2013.gadam
savstarpējiem norēėiniem atbilstoši MK 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēėini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” bez valsts dotācijām un ieĦēmumiem (pielikumā).
2. Slēgt līgumus ar pašvaldībām par bērnu uzturēšanos izglītības iestādēs atbilstoši lēmuma 1.punktā
minētajiem noteikumiem.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja.
12.§
Par pašvaldības īpašuma „DzelzceĜa līnija „Valka (no Tālavas ielas) – Igaunijas valsts robeža””
atsavināšanas izsoles noteikumu un nosacītās cenas apstiprināšanu, un izsoles organizēšanu
_________________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis, A.Sjademe)
Ar Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta lēmumu „Par pašvaldības īpašuma dzelzceĜa līnija
„Valka (no Tālavas ielas) – Igaunijas valsts robeža” atsavināšanas izsoles noteikumu un nosacītās cenas
apstiprināšanu, un izsoles organizēšanu” (protokols Nr.10, 36.§), Valkas novada dome nolēma atklātā izsolē
pārdot pašvaldības īpašumu - dzelzceĜa līniju „Valka – Igaunijas valsts robeža”, kas sastāv no trīs atsevišėiem
nekustamiem īpašumiem:
1) 1.posms, kadastra numurs 9401 002 0110, platība: 1.4850ha, uz zemes: dzelzceĜa sliežu ceĜi
k.apz.9401 002 0110 001. Nekustamais īpašums reăistrēts Valkas zemesgrāmatu nodaĜas Valkas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0049 1576 uz Valkas novada domes vārda;
2) 2.posms, kadastra numurs 9401 004 0149, platība: 3.0356ha, uz zemes: dzelzceĜa sliežu ceĜi
k.apz.9401 004 0149 006. Nekustamais īpašums reăistrēts Valkas zemesgrāmatu nodaĜas Valkas pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0049 1584 uz Valkas novada domes vārda;
3) 3.posms, kadastra numurs 9401 005 0130, platība: 5,1839ha, uz zemes: dzelzceĜa sliežu ceĜi
k.apz.9401 005 0130 002; stacijas ēka, kadastra apzīmējums 9401 005 0130 001. Nekustamais īpašums
reăistrēts Valkas zemesgrāmatu nodaĜas Valkas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0027 8069 uz
Valkas novada domes vārda.
Izsole tika atzīta par nenotikušu, jo uz īpašumu nepieteicās neviens pretendents.
Ir izteikts priekšlikums nekustamo īpašumu atsavināt atkārtoti.
SaskaĦā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Valkas novada teritorijas plānojuma
grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas noteikumi” (apstiprināts ar Valkas novada domes 2011.gada
26.maija sēdes lēmumu Nr.6 – 6, publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 09.06.2011.) zemes gabali ar
kadastra apzīmējumiem 9401 002 0110; 9401 004 0149 un 9401 005 0130, atrodas ražošanas un tehniskās
apbūves teritorijā. Lai zemes gabalus varētu izmantot noteiktajam mērėim, lietderīgāk tos apsaimniekot kā
kopīgu, nedalītu objektu.
Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm
to funkciju nodrošināšanai. Augstāk minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju
nodrošināšanai.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 2.daĜu, pašvaldības mantas
atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošanas izsolē.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2.daĜa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās
personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; 3.daĜa nosaka, ka nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas
sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie
kam, tā paša panta 6.daĜa nosaka, ka mantas novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai
vairākus sertificētus vērtētājus, 7.daĜa nosaka, ka nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka
novērtēšanas komisija. Tā kā uz šī lēmuma pieĦemšanas brīdi komisija nav apstiprināta, Mantas
novērtēšanas komisijas funkcijas veic dome.
1.1. Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu ir jāĦem vērā:
1.1.1.
Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma 3.panta
pirmās daĜas 2.punkts cita starpā noteic, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekĜiem un

mantu lietderīgi, tas ir, manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai
par iespējami augstāku cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daĜā norādīts, ka valsts un pašvaldību
mantu aizliegts atsavināt par acīmredzami pazeminātu cenu;
1.1.2.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punkts, kas nosaka,
ka līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala nosacītā cena
nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo
vērtību vai zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī;
1.1.3.
2011.gada 1.februāra ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu
mantas atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to
iestāžu mantas atsavināšanā iegūtie līdzekĜi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās
personas budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
1.2. Lai noteiktu zemes gabala nosacīto cenu, jāĦem vērā sekojoša informācija:
1.2.1.
sertificēta vērtētāja – SIA „VCG ekspertu grupa”, reăistrācijas numurs 40003554692,
jur.adrese Maskavas iela 6, Rīga, 2012.gada 31.jūlijā veikto nekustamā īpašuma
novērtējumu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma tirgus vērtība apskates datumā ir Ls
63 400,00 tai skaitā zemes gabalu un stacijas ēkas vērtības: Ls 9500,00 un dzelzceĜa sliežu
pārdošana cena: Ls 53 900,00.
1.2.2.
saskaĦā ar datiem no valsts zemes dienesta, zemes gabalu kadastrālā vērtība kopumā
sastāda Ls 4758,00.
1.3. Ar zemes gabala atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda Ls 441.00 (četri simti
četrdesmit viens lats) un sastāv no sekojošām izmaksām:
1.3.1. zemes gabala reăistrācija zemesgrāmatā (kancelejas nodeva): Ls 75.00 (septiĦdesmit pieci
lati);
1.3.2. SIA „VCG ekspertu grupa”, reăistrācijas numurs 40003554692, jur. adrese: Maskavas iela 6,
Rīga pakalpojums Objekta tirgus vērtības noteikšanā, saskaĦā ar 2012.gada 11.jūnijā
sagatavoto cenas piedāvājumu ir Ls 366.00 ar PVN.
Izvērtējot minēto informāciju un Ħemot vērā deputātu ieteikumus, atsavināmā zemes gabala nosacītā
cena tiek noteikta Ls 65 000.00 (sešdesmit pieci tūkstoši lati).
Pamatojoties uz augstāk minēto, Ħemot vērā 2013.gada 16.septembra Finanšu komitejas sēdes lēmumu
(protokols Nr.5, 12.§) un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daĜu,
8.panta otro, trešo, sesto un septīto daĜu; 10.pantu, 13.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas
izšėērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daĜas 2.punktu un 7.panta pirmo daĜu; likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa,
A.Simulis, 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.

3.
4.
5.
6.

Atsavināt izsolē ar pretendentu atlasi pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu dzelzceĜa līnija „Valka
– Igaunijas valsts robeža”, kas sastāv no trīs atsevišėiem nekustamiem īpašumiem (turpmāk tekstā –
Nekustamais īpašums):
1.1. „DzelzceĜa līnija Valka – Igaunijas robeža 1.posms”, kadastra numurs 9401 002 0110, platība:
1.4850ha, uz zemes atrodas dzelzceĜa sliežu ceĜi k.apz. 9401 002 0110 001;
1.2. „Poruka iela 8”, kadastra numurs 9401 004 01149, platība: 3.0356ha, uz zemes atrodas dzelzceĜa
sliežu ceĜi k.apz.9401 004 0149 006;
1.3. „DzelzceĜa līnija Valka – Igaunijas robeža 3.posms, Poruka iela 4”, kadastra numurs 9401 005 0130,
platība: 5,1839ha, uz zemes atrodas
dzelzceĜa sliežu ceĜi k.apz.9401 005 0130 002; stacijas ēka,
kadastra apzīmējums 9401 005 0130 001.
1.4. Visus trīs iepriekšminētos īpašumus atsavināt kā vienu nedalītu objektu.
Noteikt izsolē atsavināmam Valkas novada domes nekustamam īpašumam „DzelzceĜa līnija „Valka –
Igaunijas valsts robeža””:
2.1. nosacīto cenu (sākotnējā cena) Ls 65 000.00 (sešdesmit pieci tūkstoši lati).
2.2. nodrošinājuma apmēru Ls 6 500, - ( seši tūkstoši pieci simti lati);
2.3. atsavināšanas izsoles soli Ls 1000,00 (viens tūkstotis lati);
2.4. reăistrācijas maksu Ls 30,00 ( trīsdesmit lati).
Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaĦā ar pielikumu.
Noteikt izsoles laiku un vietu – 2013. gada 8.novembrī plkst. 10:00, Semināra ielā 9, Valkā, 1.stāva sēžu
zālē.
Publicēt sludinājumu par atsavināšanas noteikumu apstiprināšanu un izsoli laikrakstos „Latvijas
Vēstnesis” un „ZiemeĜlatvija”, kā arī mājas lapā www.valka.lv
Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas pilsētas domes izpilddirektoram Aivaram Cekulam.

13.§

Par Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.-2037.gadam un aktualizētās Valkas novada
attīstības programmas 2010.-2016.gadam 1.redakcijas projektu apstiprināšanu un nodošanu publiskai
apspriešanai
________________________________________________________________________
(G.Smane)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daĜas 1.punktu un 21.panta 1.daĜas 3.punktu,
saskaĦā ar 2008.gada 8.maija Attīstības plānošanas sistēmas likumu un 2011.gada 13.oktobra Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 12.panta 1.punktu, 21.un 22.pantu ir izstrādāta Valkas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēăija 2013.- 2037.gadam 1.redakcija un aktualizētās Valkas novada attīstības programmas
2010.-2016.gadam 1.redakcija.
SaskaĦā ar 2013.gada 12.septembra Attīstības lietu komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 2.§) un
pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.pantu, 16.10.2012. MK noteikumu Nr.711
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 4.1.daĜas 68.punktu, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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 Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.- 2037.gadam un aktualizētās Valkas
novada Attīstības programmas 2010. – 2016.gadam 1.redakcijas projektus (1., 2. pielikums).
2. Nodot Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.- 2037.gadam un aktualizētās Valkas novada
Attīstības programmas 2010. – 2016.gadam 1.redakcijas projektus publiskajai apspriešanai.
3. Noteikt publiskās apspriešanas termiĦu no 2013.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 29.oktobrim
4. Ar Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēăiju 2013.-2037.gadam un aktualizētās Valkas novada
attīstības programmas 2010.–2016.gadam pirmo redakciju var iepazīties no 2013.gada 1.oktobra līdz
2013.gada 29.oktobrim Valkas novada domes mājas lapā internetā www.valka.lv vai Valkas novada domē,
Semināra ielā 9, 3.kabinetā un Ērăemes, Kārėu, Valkas, Vijciema, Zvārtavas pagastu pārvaldēs darba
laikā.
5. Rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.-2037. gadam
un Valkas novada Attīstības programmas 2010. – 2016.gadam papildināšanai tiek gaidīti no 2013.gada
1.oktobra līdz 2013.gada 29. oktobrim, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi un
kontaktinformāciju (tālruni vai e-pastu), juridiskām personām norādot reăistrācijas numuru, reăistrācijas un
darbības vietas adreses, kā arī kontaktinformāciju (tālruni vai e-pastu). Priekšlikumi un ierosinājumi
iesniedzami Valkas novada domē - Semināra ielā 9, Valka, Valkas novads, LV-4701 vai elektroniski e pasts kristine.salnina@valka.lv.
6. Publiskās apspriešanas sapulces notiks 2013.gada 24.oktobrī plkst. 16.00 Valkas novada domē,
Semināra ielā 9, Valka, Valkas novads, 2013.gada 24.oktobrī plkst. 10.00 Kārėu pagasta Tautas namā,
Kārėu pagasts, Valkas novads, 2013.gada 24.oktobrī plkst. 13.00 Ērăemes pagasta pārvaldē, „Pūcītes”,
Ērăemes pagasts, Valkas novads, 2013.gada 23.oktobrī plkst. 10.00 Zvārtavas pagasta pārvaldē,
"Luturskola", Stepi, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, 2013.gada 23.oktobrī plkst. 12.00 Vijciema
pagasta pārvaldē, "Druvas", Vijciema pagasts, Valkas novads, 2013.gada 23.oktobrī plkst. 14.00 Valkas
pagasta SēĜu bibliotēkā, Māja 22, SēĜi, Valkas pagasts, Valkas novads, 2013.gada 23.oktobrī plkst. 16.00
Valkas pagasta saieta namā „Lugažu muiža”, Valkas pagasts, Valkas novads.
7. PaziĦojumu par Valkas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.-2037. gadam un aktualizētās
Valkas novada Attīstības programmas 2010. – 2016.gadam pirmās redakcijas projektu nodošanu
publiskajai apspriešanai nosūtīt Vidzemes plānošanas reăionam un publicēt vietējā laikrakstā „Valkas
Novada Vēstis”, kā arī pašvaldības mājas lapā internetā www.valka.lv.
8. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaĜas vadītājs.
9. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
10. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
14.§
Par saistošo noteikumu Nr.21 “Grozījums Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīĜa
saistošajos noteikumos Nr.12 „Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība””
apstiprināšanu
__________________________________________________________________
(A.Jurjāne)
Sakarā ar to, ka ir izveidots jauns amats – izpilddirektora vietnieks – atbildīgais par Valkas pilsētu,
nepieciešams veikt attiecīgu grozījumu Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīĜa saistošajos noteikumos
Nr.12 „Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība”, jo turpmāk ciršanas apliecinājumus vai lēmumus par to
izsniegšanas atteikumu Valkas pilsētas teritorijā izsniegs izpilddirektora vietnieks – atbildīgais par Valkas
pilsētu, nevis izpilddirektors.
SaskaĦā ar 2013.gada 16.septembra Saimniecisko lietu komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 18.§)
un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 16.punkta, 43.panta pirmās daĜas 9.punkta,

atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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 saistošos noteikumus Nr.21 “Grozījums Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīĜa saistošajos
noteikumos Nr.12 „Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība”” (pielikumā).
2. [..]

SAISTOŠIE

NOTEIKUMI

Valkā

2013.gada 26.septembrī

Nr. 21
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2013.gada 26.septembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.19, 14.§)

Grozījums Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīĜa saistošajos noteikumos Nr.12
„Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība”
Izdoti saskaĦā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daĜas 9.punktu,
Meža likuma 8.panta otro daĜu un
Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu

Izdarīt Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīĜa saistošajos noteikumos Nr.12 „Apstādījumu
apsaimniekošana un aizsardzība” grozījumu un 8.punktā aizstāt vārdu „izpilddirektors” ar vārdiem
„izpilddirektora vietnieks – atbildīgais par Valkas pilsētu”.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Saistošo noteikumu Nr.21
Grozījums Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīĜa saistošajos noteikumos Nr.12
„Apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība”
paskaidrojuma raksts
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Īss satura izklāsts

Saistošo noteikumu nosacījumi netiek grozīti

Sakarā ar to, ka domē ir izveidots jauns amats – izpilddirektora
vietnieks – atbildīgais par Valkas pilsētu, turpmāk ciršanas
apliecinājumus vai lēmumus par to izsniegšanas atteikumu
SN projekta nepieciešamības
Valkas pilsētas teritorijā izsniegs izpilddirektora vietnieks –
pamatojums
atbildīgais par Valkas pilsētu.
Informācija par plānoto projekta Neietekmēs
ietekmi uz pašvaldības budžetu
Informācija par plānoto projekta Nav
ietekmi uz uzĦēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Informācija par plānoto projekta Neietekmēs
ietekmi uz administratīvajām
procedūrām
Informācija par konsultācijām Nav
ar privātpersonām

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

15.§
Par neapdzīvojamo telpu nomu masiera privātprakses izveidošanai
__________________________________________________________
(I.MeĜėis)
Izskatot *** iesniegumu par neapdzīvojamo telpu nomu Rūjienas ielā 3E, Valkā, Valkas novadā, Ħemot
vērā Valkas novada domes Saimniecisko lietu komitejas 2013.gada 16.septembra sēdes lēmumu (protokols
Nr.7, 1.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a)
apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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:
2

1. Iznomāt neapdzīvojamās telpas Valkā, Rūjienas ielā 3E, ar kopējo platību 13,8 m (telpa Nr.22, 1.stāvs)
*** masiera privātprakses izveidošanai.
2. Apstiprināt sekojošus telpu nomas noteikumus:
2
2.1. neapdzīvojamo telpu kopējā platība – 13,8 m ;
2.2. neapdzīvojamo telpu sastāvs – kabinets Nr.22;
2.3. nomas līguma termiĦš – no 2013.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 30.septembrim (ieskaitot);
2.4. nomas maksa par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN) – 1,00 LVL.
3. [..]
16.§
Par patapinājuma līguma slēgšanu ar Zvārtavas pagasta biedrību „Atrodi laiku sev”
________________________________________________________________________
(A.Jurjāne)
Zvārtavas pagasta biedrības „Atrodi laiku sev”, reăistrācijas Nr. 40008132594, ir izstrādājusi projektu
„Zvārtavas pagasta pašdarbnieki redzami sev un citiem”. Projekts tika iesniegts Eiropas Savienības LEADER
programmas atklāta projektu iesniegumu konkursu izsludinātajai V kārtai „Lauku attīstības programmas
2007.-2013.gadam” pasākuma „Vietējās attīstības stratēăijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības
stratēăijas ieviešanai. Projekts paredz koncerttērpu iegādi vokālā ansambĜa dalībniecēm un videokameras
iegādi. Projekta realizēšanai biedrībai ir nepieciešamas telpas tērpu un videokameras glabāšanai. Biedrības
patapinājumā jau ir telpas Zvārtavas pagasta „Luturskolā”, taču līguma darbības ilgums ir mazāks par 7
gadiem (skaitot no 2013.gada septembra), kas neatbilst projekta nosacījumiem. Biedrībai „Atrodi laiku sev” ar
2012.gada 18.jūnija LR Valsts ieĦēmumu dienesta lēmumu Nr. 8,14-6/48525 ir piešėirts sabiedriskā labuma
organizācijas statuss darbības jomā - pilsoniskas sabiedrības attīstība. Zvārtavas pagasta pārvalde piekrīt,
ka biedrības rīcībā varētu nodot arī telpu Nr.12.
Pamatojoties uz augstākminēto, saskaĦā ar 2013.gada 16.septembra Saimniecisko lietu komitejas sēdes
lēmumu (protokols Nr.7, 2.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām „ 15.panta 1.daĜas
5.punkta un Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likuma 5.panta
1
1.daĜas 4 .punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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. Nodot Zvārtavas pagasta biedrībai „Atrodi laiku sev” reăistrācijas Nr.40008132594, juridiskā adrese
„SalaiĦi”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, patapinājumā telpu Nr. 12 Zvārtavas pagasta „Luturskola”
2
48.0m platībā brīvā laika pavadīšanas pasākumu organizēšanai un inventāra glabāšanai. Līgumā
paredzēt nosacījumu, ka pašvaldība, par to savlaicīgi brīdinot, var līgumu lauzt gadījumā, ja patapinājuma
objekts kĜūst nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
2. Pilnvarot Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītāju Raiti Priedi noslēgt telpu patapinājuma līgumu pašvaldības
vārdā.
17.§
Par nomas izbeigšanu un jauna nomas līguma noslēgšanu uz zemes gabalu
„***”, Valkā
_________________________________________________________________
(G.Smane)
Dome izskata ***, personas kods ***, dzīvo ***, Tartu, Igaunija, 2013.gada 23.augusta iesniegumu
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 23.08.2013. Nr.433) ar lūgumu noslēgt nomas līgumu par zemes
gabalu Valkā, „Celtnieks 149”. [..]

Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaĦā ar 2013.gada 16.septembra Saimniecisko lietu komitejas sēdes
lēmumu (protokols Nr.7, 8.§) un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.daĜas un 5.daĜas; likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 6.daĜas; 2007.gada 30.oktobra
2
Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7. punktu, kā arī likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a) apakšpunktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti
(V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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. Izbeigt ar *** 2012.gada 2.jūlijā noslēgto zemes gabala Valkā, „***”, kadastra apzīmējums ***, nomas
līgumu Nr. VND/2012/342.
2. Slēgt nomas līgumu ar ***, p.k.*** par zemes gabala Valkā, „***”, kadastra apzīmējums ***, platība 0.0614
ha, nomu.
3. [..]
18.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas
novada Kārėu pagasta nekustamā īpašuma „***” zemes gabala sadalīšanai
___________________________________________________________________________________
(G.Smane)
Valkas novada dome, izskatot ***, personas kods ***-*** un ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, Kārėu
pagasts, Valkas novads, 2013.gada 30.augusta (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 30.08.2013.
Nr.447.) iesniegumu ar lūgumu atĜaut sadalīt Valkas novada Kārėu pagasta teritorijā esošo nekustamā
īpašuma „***”, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu ***. [..]
ĥemot vērā augstāk minēto, saskaĦā ar 2013.gada 16.septembra Saimniecisko lietu komitejas sēdes
lēmumu (protokols Nr.7, 9.§) un vadoties no Zemes ierīcības likuma 5.panta, 8.panta 1.daĜas 3.punkta;
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīĜa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
9.2.punkta, 12.punkta, 13.punta un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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. AtĜaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Valkas novada Kāķku pagastā „***”,
kadastra numurs ***, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 006 0050, platība
15.1ha sadalīšanai, ievērojot Darba uzdevumā (Pielikumā) ietvertos nosacījumus.
2. [..]
19.§
Par adreses piešėiršanu un platības noteikšanu ēku īpašuma
Valkas novada Valkā, *** iela *** uzturēšanai
______________________________________________________
(G.Smane)
Dome izskata ***, personas kods ***-***, un ***, personas kods ***-***, kas rīkojas arī *** un *** vārdā
iesniegumu ar lūgumu noteikt platību ēku īpašuma uzturēšanai.
Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaĦā ar 2013.gada 16.septembra Saimniecisko lietu komitejas sēdes
lēmumu (protokols Nr.7, 10.§) un vadoties no likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”
13.panta, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaĦā ar likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada Civillikuma ievada,
mantojuma un lietu tiesību daĜas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.panta ir patstāvīgs nekustamais
īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā patstāvīgs īpašuma
tiesību priekšmets; Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
12.punkta, kā arī vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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. Reăistrēt adrešu reăistrā adresi apbūvētam zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu ***, un uz tā esošajām
ēkām un būvēm: *** iela *** Valka, Valkas novads.
2. [..]
20.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
„***”, Valkā

_______________________________________________________________
(G.Smane)
Valkas novada dome, izskatot atbilstoši Zemes ierīcības likuma 20.pantam iesniegto nekustamā īpašuma
„***”, Valka, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu *** zemes ierīcības projektu, konstatē:[..]
ĥemot vērā augstāk minēto, saskaĦā ar 2013.gada 16.septembra Saimniecisko lietu komitejas sēdes
lēmumu (protokols Nr.7, 11.§) un vadoties no Ministru Kabineta 2011.gada 12.aprīĜa noteikumu Nr.288
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 30.punkta, 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 31.janvāra sēdes lēmuma, ar kuru tika atĜauts izstrādāt zemes
ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Valkā, Rūjienas iela 3 un apstiprināts darba uzdevums;
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta 2. daĜas un 15.panta 1.daĜas; 2009.gada
3.novembra ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8.punkta, 12.punkta un
29.punkta; 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.punkta, kas
nosaka, lietošanas mērėi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daĜa, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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 Valkā, „***”, zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu *** sadalīšanai.
[..]
21.§
Par adreses noteikšanu ēkas uzturēšanai Valkā, *** ielā
__________________________________________________________________
(G.Smane)

Izskatot ***, personas kods ***-, dzīvo *** ielā ***, ***, Drabešu pagasts, Amatas novads, 2013.gada
9.septembra iesniegumu par adreses noteikšanu garāžai,[..]
Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaĦā ar 2013.gada 16.septembra Saimniecisko lietu komitejas sēdes
lēmumu (protokols Nr.7, 12.§) un vadoties no likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”
13.panta, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaĦā ar likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada Civillikuma ievada,
mantojuma un lietu tiesību daĜas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.pantu ir patstāvīgs nekustamais
īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā patstāvīgs īpašuma
tiesību priekšmets; Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
11.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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. Piešėirt garāžai, kas atrodas uz zemes gabala Valkā, *** iela ***, kadastra apzīmējums ***, boksa numurs
5B, jaunu adresi – *** iela ***, Valka, Valkas novads.
2. [..]
22.§
Par nekustamā īpašuma „***” Ērăemes pagastā sadalīšanu
_______________________________________________________________
(G.Smane)
Dome izskata SIA „***”, reă.Nr.***, juridiskā adrese: *** iela ***, Rīga, 2013.gada 10.septembra iesniegumu
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 10.09.2013. Nr.980) ar lūgumu atĜaut sadalīt nekustamo īpašumu
„***”, Ērăemes pagastā, atdalot no tā zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu ***, platība 3.9ha, kuram pēc
atdalīšanas piešėirt jaunu nosaukumu. [..]
ĥemot vērā augstāk minēto, saskaĦā ar 2013.gada 16.septembra Saimniecisko lietu komitejas sēdes
lēmumu (protokols Nr.7, 13.§) 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.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14
deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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. AtĜaut sadalīt nekustamo īpašumu „***”, kadastra numurs ***, kas atrodas Valkas novada Ērăemes
pagastā, atdalot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, platība 3.9ha, piešėirot tai jaunu
nosaukumu: “***”, Ērăemes pagasts, Valkas novads un saglabājot zemes vienībai reăistrēto nekustamā
īpašuma lietošanas mērėi.
23.§
Par zemes gabala Zvārtavas pagastā „***” nomu
____________________________________________
(G.Smane)
Dome izskata Zemnieku saimniecības „***”, reă.Nr.***, adrese: „***”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads,
2013.gada 22.augusta (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 23.08.2013. Nr.896) iesniegumu ar
lūgumu izskatīt iespēju noslēgt nomas līgumu par zemes gabalu Zvārtavas pagastā ar kadastra apzīmējumu
*** un 2013.gada 10.septembrī saĦemto iesniegumu ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu par zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu ***. [..]
ĥemot vērā iepriekš minēto, kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabalu apsaimniekošanu un novērstu
to vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem; saskaĦā ar 2013.gada 16.septembra Saimniecisko
lietu komitejas sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 14.§), vadoties no 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”;
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
III daĜas, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot:
PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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. Noslēgt ar Zemnieku saimniecību „***”, reăistrācijas Nr.***, zemes nomas līgumu par neapbūvēta, zemes
reformas pabeigšanai ieskaitīta zemes gabala Zvārtavas pagasta “***”, kadastra apzīmējums ***, platība
2.4ha, nomu bez apbūves tiesībām, uz laiku līdz 2018.gada 31.decembrim, ja līdz nomas līguma termiĦa
beigām nav pieteikušies bijušo īpašuma tiesību atjaunošanas pretendenti. Gadījumā ja pirms nomas
līguma termiĦa beigām piesakās bijušā īpašuma tiesību atjaunošanas pretendenti, Valkas novada domei ir
tiesības vienpersoniski līgumu izbeigt, par to rakstiski brīdinot nomnieku vienu mēnesi iepriekš.
2. [..]
24.§
Par zemes lietošanas lēmumu pieĦemšanas nodošanu
Valkas novada pašvaldības Zemes komisijai
________________________________________________
(A.Jurjāne, U.OzoliĦa, A.Sjademe)
Katrā kārtējā Valkas novada domes sēdē tiek izskatīti aptuveni 30-50 jautājumi, kas saistīti ar zemes
lietām:
- pašvaldības zemes nomas līguma noslēgšana, grozīšana vai izbeigšana,
- platības noteikšana ēku uzturēšanai,
- adreses noteikšana ēku uzturēšanai,
- zemes ierīcības projekta nepieciešamība un apstiprināšana,
- zemes gabala piekritība,
- zemes sadalīšana u.c.
Lielākoties šie jautājumi ir formāli, par tiem nav strīda un to pārsūdzības iespēja netiek izmantota.
Turklāt katra jautājuma izskatīšana, ievērojot procesuālos nosacījumus, aizĦem ievērojamu domes sēdes
laiku. To var aizstāt ar Zemes komisijas sagatavoto informāciju par lēmumiem, kas pieĦemti laikā no vienas
domes sēdes līdz nākošajai.
Likuma „Par pašvaldībām” 61.panta kārtībā atsevišėu pašvaldības funkciju pildīšanai var izveidot
komisiju. Valkas novada domē jau darbojas Valkas novada pašvaldības Zemes komisija, kura var izskatīt arī
iepriekšminētos zemes lietošanas jautājumus. Līdz ar to nepieciešams veikt papildinājumus Zemes komisijas
nolikumā.
Lēmumus par pašvaldības zemes atsavināšanu vai zemes iegūšanu pašvaldības īpašumā, dome arī
turpmāk izskatīs iepriekšējā kārtībā. Tāpat dome skatīs iesniegumus gadījumos, kad Zemes komisijas
lēmums tiek apstrīdēts.
Vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 61.panta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14
deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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. Nodot domes funkcijas, kas saistītas ar zemes lietošanas jautājumu izskatīšanu, Valkas novada Zemes
komisijai.
2. Apstiprināt 2009.gada 24.septembra nolikumā Nr.17 ”Valkas novada Zemes komisijas nolikums”
(protokols Nr.7,40.§) šādus grozījumus:
2.1. Izteikt 1.3.punktu šādā redakcijā:
„1.3. Komisija darbojas saskaĦā ar Latvijas Republikas likumiem: “Par zemes komisijām”, “Par
zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”, “Par
zemes lietošanu un zemes ierīcību”, „Par atjaunotā LR 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma un
lietu tiesību daĜas spēkā stāšanās laiku un kārtību”, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu un citiem Latvijas Republikā spēkā
esošajiem
normatīvajiem aktiem.”
2.2. Izteikt 1.4.punktu šādā redakcijā:
„1.4. Komisija veic ar zemes reformas pabeigšanu saistītos uzdevumus, kā arī izskata ar zemes
lietošanu saistītos jautājumus. Komisija savus uzdevumus veic patstāvīgi, kā arī sadarbībā ar
valsts un pašvaldību institūcijām un iestādēm.”
2.3. Papildināt ar.2.12.punktu šādā redakcijā:
„2.12. Izskatīt Valsts zemes dienesta un citu valsts institūciju ieteikumus un norādījumus, kā arī
personu iesniegumus un pieĦemt lēmumus šādos jautājumos:
2.12.1. pašvaldības zemes nomas līguma noslēgšana, grozīšana vai izbeigšana;
2.12.2. platības noteikšana ēku uzturēšanai;
2.12.3. adreses noteikšana ēku uzturēšanai;
2.12.4. zemes ierīcības projekta nepieciešamība un apstiprināšana;
2.12.5. zemes gabala piekritība;
2.12.6. zemes sadalīšana;
2.12.7. zemes lietošanas mērėa vai zemes platības precizēšana u.c.”.
2.4. Izteikt 4.11.punktu šādā redakcijā:
„4.11. Zemes komisijas lēmumu ieinteresētās personas var apstrīdēt domē Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.”
2.5. Svītrot 4.13.punktu.
3. Uzdot Zemes komisijai sniegt informāciju par lēmumiem, kas pieĦemti pēc iepriekšējās domes sēdes.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
25.§
Par grozījumiem 2009.gada 26. novembra nolikumā Nr.31
„Valkas novada Centrālās bibliotēkas nolikums”
________________________________________________________
(L.Lāne, U.OzoliĦa)
Dome izskata Valka novada Centrālās bibliotēkas direktores Gintas Dubrovskas sagatavotos grozījumus
2009.gada 26.novembra nolikumā Nr.31 „Valkas novada Centrālās bibliotēkas nolikums ”.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2013.gada
13.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 3.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas
5.punkta un 41.panta 1.daĜas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa,
A.Simulis, 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 2009.gada 26.novembra nolikumā Nr.31 „Valkas novada Centrālās bibliotēkas nolikums”
(protokols Nr.9,35.§) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Bibliotēka veic Valkas novada Centrālās bibliotēkas funkcijas un darbojas kā koordinējošais un
metodiski konsultatīvais centrs pārējām Valkas, kā arī Smiltenes un Strenču novadu (turpmāk
reăiona) publiskajām un izglītības iestāžu bibliotēkām, pamatojoties uz Bibliotēku likuma 12.panta
nosacījumiem”.
1.2. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Bibliotēkas darbību finansē no Novada budžeta līdzekĜiem; finanšu uzskaite notiek Novada
Grāmatvedības un finanšu nodaĜā. Reăiona bibliotēkas funkciju veikšana tiek finansēta no Smiltenes
un Strenču pašvaldību budžeta līdzekĜiem”.
1.3. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:
„8. Bibliotēkas juridiskā adrese ir: Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads, LV 4701”.
1.4. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:
„13. Koordinēt un metodiski vadīt reăiona bibliotēku darbu komplektēšanas, kataloăizācijas un arī
citos darba jautājumos”.
1.5. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

2.

3.
4.
5.
6.

„17. Koordinēt un vadīt bibliotēku informācijas sistēmas ALISE darbību reăiona publiskajās
bibliotēkās un ieviešanu izglītības iestāžu bibliotēkās”.
1.6. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:
„19. Vākt, apkopot un analizēt informāciju par reăiona bibliotēku darbu, popularizēt labāko pieredzi,
organizēt reăiona bibliotēku darbinieku profesionālās pilnveides pasākumus”.
1.7. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:
„20. Izstrādāt ar reăiona bibliotēku attīstību saistītus projektus”.
1.8. Izteikt 21.punktu šādā redakcijā:
„21. SaskaĦā ar likumu “Par valsts statistiku” sniegt ikgadējo statistisko pārskatu par savu darbību,
vākt un apkopot reăiona bibliotēku statistiskos pārskatus”.
1.9. Izteikt 35.6. punktu šādā redakcijā:
„35.6. Bibliotēku likuma noteiktā kārtībā atbild par Bibliotēkas un citu reăiona publisko bibliotēku
akreditāciju”.
Izdarīt Valkas novada Centrālās bibliotēkas struktūrā šādus grozījumus:
2.1. aizstāt nosaukumā vārdus „Krājuma komplektēšanas un apstrādes nodaĜa” ar vārdiem „Krājuma
kataloăizācijas un automatizācijas nodaĜa”;
2.2. izslēgt nosaukumu „Zinātniski pētnieciskā un mācību literatūras lasītava”.
Uzdot Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktorei Gintai Dubrovskai iepazīstināt Valkas bibliotēkas
darbiniekus ar grozījumiem 2009.gada 26.novembra nolikumā Nr.31„Valkas novada Centrālās bibliotēkas
nolikums”.
Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore Ginta Dubrovska.
Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
26.§
Par valsts budžeta mērėdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā
no 2013.gada 1.septembra līdz 2013.gada 31.decembrim
__________________________________________________________________________
(R.Rastaks)

Izglītības un zinātnes ministrija ir informējusi Valkas novadu par valsts mērėdotācijas apjomu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Finansējums noteikts trīs
mēnešiem, t.i. no septembra līdz novembrim. Kopējais finansējums Valkas novadam ir
Ls 30 8554,00. Pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām iedalīti Ls 17 8005,00, t.s. piemaksa par 3.kvalitātes pakāpi Ls
4398,00, par 4.kvalitātes pakāpi Ls 621,00. Bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām iedalīti Ls 13 416,00 (iekĜauta
samaksa par gatavošanos nodarbībām). Interešu izglītības programmu pedagogu daĜējai darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām iedalīti Ls 7406,00, t.sk. piemaksa par 3.kvalitātes
pakāpi Ls 153,00. Speciālās pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām iedalīti Ls 15 519,00, t.sk. piemaksa par 3.kvalitātes pakāpi Ls 288,00,
par 4.kvalitātes pakāpi Ls 156,00.
Finanšu apjoms mēnesī ir nedaudz palielinājies, jo pieaudzis izglītojamo skaits un izmainīti koeficienti
normēto bērnu aprēėināšanai lauku skolās, palielinājies to skolēnu skaits, kuri apgūst speciālās izglītības
programmas. Noteikta piemaksa pirmsskolas skolotājiem par gatavošanos nodarbībām un piemaksa par
pedagogiem piešėirtajām kvalitātes pakāpēm.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2013.gada
13.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 5.§), Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu
Nr.1616 “Kārtība, kādā aprēėina un sadala valsts budžeta mērėdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu
no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un
pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”
11.punktu un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, atklāti balsojot
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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 valsts budžeta mērėdotāciju pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
sadali Valkas novadā no 2013.gada 1.septembra līdz 2013.gada 30.novembrim (pielikumā).
2. IekĜaut valsts mērėdotācijas daĜu katras izglītības iestādes budžetā.
3. Izglītības iestāžu vadītājiem atbilstoši iedalītajam finansējumam veikt pedagogu tarificēšanu.
4. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības pārvaldes vadītāja Dzintra Auzāne.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors Aivars Cekuls.

1.pielikums
Valkas novada domes
2013.gada 26.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.19, 26.§)

Valsts mērėdotācijas sadale pašvaldību pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā
no 2013.gada 1.septembra līdz 30.novembrim
Piemaksa
Kopā 1
par
mēnesī
kvalitātes
tarifik., LVL
pakāpi

Izglītības iestāde

Darba alga
1 mēnesī,
LVL

VSAOI

Kopā 1
mēnesī,
LVL

Kopā 3
mēnešos,
LVL

Ērăemes pamatskola

4127

176,29

4303,29

1037

5340

16020

Kārėu pamatskola

3490

61,57

3551,57

856

4407

13221

Ozolu pamatskola

3967

89,77

4056,77

977

5034

15102

Vijciema pamatskola

3659

96

3755

905

4660

13979

Valkas pamatskola

18528

647,53

19175,53

4619

23795

71385

Valkas ăimnāzija

12259

233,18

12492,18

3009

15502

46505

438

43,87

481,87

116

598

1794

46468

1348,21

47816,21

11519

59335

178005

Rezerve
Kopā

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

2.pielikums
Valkas novada domes
2013.gada 26.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.19, 26.§)

Valsts mērėdotācijas sadale pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistīto pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā
no 2013.gada 1.septembra līdz 30.novembrim

Izglītības iestāde

Darba alga
Par
Kopā 1
1 mēnesī, gatavošanos mēnesī
LVL
nodarbībām tarifik., LVL

VSAOI

Kopā 1
mēnesī,
LVL

Kopā 3
mēnešos,
LVL

Ērăemes pamatskola

439,66

29,31

469

113

582

1746

Kārėu pamatskola

232,76

15,52

248

60

308

924

Ozolu pamatskola

77,59

5,17

83

20

103

308

Vijciema pamatskola

413,79

27,59

441

106

548

1643

PasaciĦa

1862,07

124,14

1986

478

2465

7394

BJC “Mice”

336,21

22,41

359

86

445

1335

22

66

4472

13416

Rezerve
Kopā

3362,08

Valkas novada domes priekšsēdētājs

224,14

3586

(personiskais paraksts)

886

V.A.Krauklis

3.pielikums

Valkas novada domes
2013.gada 26.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.19, 26.§)

Valsts mērėdotācijas sadale interešu izglītības programmu un sporta
skolu pedagogu daĜējai darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā
no 2013.gada 1.septembra līdz 30.novembrim

Izglītības iestāde

Darba alga
1 mēnesī,
LVL

BJC "Mice"

Piemaksa
Kopā 1
par
mēnesī
kvalitātes
tarifik., LVL
pakāpi

1882

Valkas novada BJSS

66

Kopā

1948

41

41

VSAOI

Kopā 1
mēnesī,
LVL

Kopā 3
mēnešos,
LVL

1923

463

2387

7160

66

16

82

246

1989

479

2469

7406

Interešu izglītības programmu īstenošanai piešėirtās stundas un
pedagoăiskās likmes Valkas novadā (valsts mērėdotācija)
no 2013.gada 1.septembra līdz 30.novembrim
Interešu izglītības programmas
veids

Stundu
skaits

Likmju skaits

Kori

6

0,29

Tautas deju kolektīvi

26

1,24

Folkloras kopas

3

0,14

Vokālie ansambĜi

13

0,62

Vizuālā un lietišėā māksla

8

0,38

Vides izglītība

16

0,76

Teātri

17

0,81

Citas programmas

17

0,81

106

5,05

7

0,33

7

0,33

113

5,38

Kopā BJC "Mice"
Sports
Kopā BJSS
Pavisam kopā

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

4.pielikums
Valkas novada domes
2013.gada 26.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.19, 26.§)

Valkas novada izglītības iestāžu vadītāju amata algas
no 2013.gada 1.septembra līdz 30.novembrim
Nr.
p.k
.
1.

Izglītības
iestāde

Izglītojamo skaits
skolā

Izglītojamo skaits
pirms
skolā

Valkas
ăimnāzija

Pedagogu
skaits
iestādē
37

244

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valkas
pamatskola
Ērăemes
pamatskola
Kārėu
pamatskola
Ozolu
pamatskola
Vijciema
pamatskola
SPII
“PumpuriĦš”
Valkas novada
BJC “Mice”
PII
“PasaciĦa”
Valkas
Mākslas skola
J.Cimzes
Valkas
mūzikas skola
Valkas novada
BJSS

37

401

Piezīmes
skola īsteno 6
izglītības
programmas, ir
dienesta viesnīca,
sadarbība ar Valgas
PIC
skola īsteno 4
izglītības programmas

Algas
likme
Atbilstoši MK
noteik.
535.-

Algas likme
LVL,
no
01.09.2013.
600.-

559.-

610.-

37

18

492.-

492.-

13

15

492.-

492.-

5

11

492.-

492.-

25

15

492.-

492.-

59

12

518.-

540.-

15

26

535.-

535.-

180

26

518,-

518,-

12

535,-

535,-

503,-

503,-

518,-

518,-

50
39
47
44

576
(288)

258
105
200

Valkas novada domes priekšsēdētājs

13

īsteno 2 izglītības
programmas, ir
diennakts grupa

Ir audzēkĦu grupas
Kārėu pamatskolā

9

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

27.§
Par stipendiju skaitu Valkas novada
vispārējās izglītības iestāžu audzēkĦiem 2013./2014. mācību gadā
_______________________________________________________
(R.Rastaks)
Pamatojoties uz Valkas novada domes apstiprinātās kārtības “Stipendiju piešėiršanas kārtība Valkas
novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkĦiem” 4.punktu (Valkas novada
domes 2010.gada 28.janvāra sēdes lēmums (Protokols Nr.1, 37.§), Izglītības pārvalde sadarbībā ar izglītības
iestāžu vadītājiem ir sagatavojusi priekšlikumus stipendiju skaitam un lielumam 2013./2014.mācību gadā.
Stipendiju skaitu un apjomu nosaka:
1) Atbilstoši izglītojamo skaitam 9.klasēs un 10. – 12.klasēs.
2) Atbilstoši pašvaldībai iedalītā budžeta iespējām.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2013.gada
13.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.8, 6.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas
4.punkta, atklāti balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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 stipendiju skaitu 2013./2014. mācību gadam (pielikumā).
2. Izdarīt Valkas novada domes 2010.gada 28.janvāra sēdes lēmuma (protokols Nr.1, 37.§) “Stipendiju
piešėiršanas kārtība Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu
audzēkĦiem” pielikumā Nr.1 šādus grozījumus:
2.1. Izteikt 3.1.punktu šādā redakcijā
„3.1.Ikmēneša stipendijām nepieciešamie finanšu līdzekĜi, ievērojot izglītojamo skaitu 9. – 12.
klasēs”;
2.2. Papildināt 4.punktu ar teikumu “Katra izglītības iestāde var lemt par stipendijas piešėiršanu arī 7. un
8. klašu skolēniem no 9.klasei iedalītā stipendiju skaita.”;
2.3. Aizstāt 9.punktā skaitli “9” ar skaitli “7”.
3. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības pārvaldes vadītāja Dzintra Auzāne.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2013.gada 26.septembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.19, 27.§)

Mēneša stipendiju skaits 2013./2014. mācību gadā

Izglītības
iestāde

Skolēnu
skaits 9.klasē

Ērăemes pamatskola
Kārėu pamatskola
Ozolu pamatskola
Vijciema pamatskola
Valkas pamatskola
Valkas ăimnāzija

7
4
5
10
21
23

Skolēnu
skaits 10.12.klasē

153

Stipendiju
skaits mēnesī
1
1
1
1
3
3 + 12
22

Kopā

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

28.§
Par bērnu nokĜūšanu Ērăemes pamatskolā
_____________________________________________
(R.Rastaks)
Valkas novada dome 2013.gada 20.augustā ir saĦēmusi ***, dzīvo Valkā, *** ielā ***, dzīv. ***
iesniegumus ar lūgumu palīdzēt nodrošināt viĦu bērniem nokĜūšanu Ērăemes pamatskolā. Bērni līdz šim ir
mācījušies Ērăemes pamatskolā un vēlas to darīt arī turpmāk. Taču ăimenes ir mainījušas dzīvesvietu no
Ērăemes pagasta uz Valku.
Spēkā esošie normatīvie akti neparedz pašvaldībām šādu funkciju. Izglītības likuma 17.panta “Pašvaldību
kompetence izglītībā” 1.daĜā ir teikts, ka “Katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru
dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un
pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē”. Likuma 3.daĜas 14.punktā ir teikts, ka novada
pašvaldība nodrošina transportu izglītojamo nokĜūšanai izglītības iestādē un atpakaĜ dzīvesvietā, ja nav
iespējams izmantot sabiedrisko transportu.
Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumu Nr.872 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir
tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 9.punktā ir noteikts, ka ārpus
pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.–9.klase) izglītojamiem ir tiesības
saĦemt kompensāciju 100 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada
laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaĜ attiecīgās novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā.

Iesniegumos minētās personas dzīvo Valkā, tuvākās skolas ir Valkas pamatskola un Valkas ăimnāzija.
Izglītības likums nosaka arī to, ka vecāki izvēlas izglītības iestādi saviem bērniem. Šajā gadījumā pašvaldībai
nav jānodrošina bērnu nokĜūšana skolā, kas nav tuvākā dzīvesvietai, ja nav pieĦemti citi lēmumi.
Pamatojoties uz augstākminēto, Ħemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2013.gada
13.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 8.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas
4.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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. Atteikt nodrošināt *** bērnu nokĜūšanu Ērăemes pamatskolā.
2. [..]
29.§
DzīvokĜu jautājumu izskatīšana
_________________________________
(E.Lībietis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokĜu palīdzības jautājumos, Ħemot vērā Valkas novada
domes DzīvokĜu komisijas 2013.gada 18.septembra sēdes lēmumu ( protokols Nr.10 ), 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 – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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. P i e š ė i r t ***, deklarēta dzīvesvieta *** iela ***, Valkā, reăistrēts dzīvokĜu palīdzības I kārtas reăistrā, 2istabu dzīvokli VaroĦu ielā 30-1,Valkā, 1.stāvs, kopējā platība 43,0 m², dzīvojamā platība 26,9 m²,
dzīvokĜa labiekārtotības pakāpe – daĜēji 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.
2. P i e š ė i r t ***, deklarēta dzīvesvieta *** ielā ***, Valkā, reăistrēta dzīvokĜu palīdzības II kārtas reăistrā, 2istabu dzīvokli Rūjienas ielā 4-38, 4.stāvs, kopējā platība 46,4 m², dzīvojamā platība 28,6 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. A t Ĝ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim *** ielā ***, Valkā , uz dzīvoklī deklarētā *** vārda, jo ***, ar
kuru noslēgts īres līgums, minētā adresē vairs nedzīvo.
4. A t Ĝ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim *** ielā ***, Valkā, uz dzīvoklī deklarētās *** vārda, jo ***, ar
kuru noslēgts īres līgums, ir izdeklarējies un minētā adresē vairs nedzīvo.
30.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, *** ielā ***
_________________________________________________
(E.Lībietis)
Valkas novada dome saĦēma nekustamā īpašuma Tālavas ielā 45-3, Valkā, Valkas novadā, īpašnieces
*** iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu *** (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 – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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, *** personas kods ***-***, jo zudis
tiesiskais pamats būt deklarētam minētajā dzīvesvietā.
31.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, *** ielā ***
_________________________________________________
(E.Lībietis)

Valkas novada dome 2013.gada 20.augustā saĦēma SIA “Hipotēku bankas nekustamā īpašuma
aăentūra” (adrese: Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010) iesniegumu ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu
*** ielā ***, Valkā, *** (p.k. ***-***), pamatojoties uz to, ka SIA “Hipotēku bankas nekustamā īpašuma
aăentūra” kĜuvusi par īpašnieci īpašumam *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā un minētajai personai nav
tiesiska pamata dzīvot šajā īpašumā. [..]
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 – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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, ***, personas kods ***-***, jo
zudis tiesiskais pamats dzīvot minētajā dzīvesvietā.
2. [..]
32.§
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Valkā, *** ielā ***
_________________________________________________
(E.Lībietis)
Valkas novada dome 2013.gada 4.septembrī saĦēma SIA „Valkas namsaimnieks” iesniegumu par
deklarētās dzīvesvietas anulēšanu *** ielā *** Valkā, *** (p.k.***-***). [..]
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 balsojot
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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, *** (personas kods ***-***), jo
zudis tiesiskais pamats būt deklarētam minētajā dzīvesvietā.
33.§
Par nomas līguma termiĦa pagarināšanu uz zemes gabalu „***”, Valkas pagastā
______________________________________________________________________
(G.Smane)
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo „***” dz.***, ***, Valkas pagasts, Valkas novads,
2013.gada 9.septembra (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 09.09.2013. Nr.461) iesniegumu ar
lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiĦu par zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā, „***” ar
kadastra apzīmējumu ***, platība 0.5ha un ***, personas kods ***-***, dzīvo „***” dz.***, ***, Valkas pagasts,
Valkas novads iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par zemes gabalu „***”, kadastra
apzīmējums ***, platība 0.2ha. [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
1
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2. .daĜas, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daĜas 21.punkta, Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēėināšanas kārtību” 2.punkta un 7.punkta, kā arī likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta 1.daĜas 27.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti
(V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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. Slēgt Vienošanos ar *** par 2008.gada 8.septembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. 20, par daĜas no
zemes gabala Valkas pagastā „***”, ar kadastra apzīmējumu ***, platība 0.5ha, termiĦa pagarināšanu līdz
2018.gada 31.decembrim, precizējot līguma 1.punktu: labojot zemes gabala nosaukumu un nomas līguma
mērėi: lauksaimniecības vajadzībām.
2. [..]

34.§
Par nomas līguma izbeigšanu pirms termiĦa uz mazdārziĦu Nr.***, Kārėu pagastā
_______________________________________________________________
(G.Smane)
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo Māja ***, Kārėi, Valkas novads, 2013. gada 9.septembra
(saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 10.09.2013. Nr.467) iesniegumu ar lūgumu izbeigt nomas līgumu
par mazdārziĦu Nr.***, Kārėu pagastā. [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas
27.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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. Slēgt vienošanos ar *** par 2009.gada 1.janvāra MazdārziĦa nomas līguma par zemes gabala Kārėu
pagastā „***”, kadastra apzīmējums ***, daĜas „***” nomas līguma izbeigšanu pirms termiĦa.
35.§
Par nomas līguma noslēgšanu uz daĜu no zemes gabala „***”
_______________________________________________________________
(G.Smane)
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, 2013.gada
9.septembra (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 11.09.2013. Nr.470) iesniegumu ar lūgumu noslēgt
zemes nomas līgumu par daĜu no zemes gabala Zvārtavas pagastā „***”. [..]
ĥemot vērā iepriekš minēto, kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabalu apsaimniekošanu un novērstu
to vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem un pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daĜu, kā arī likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 14.punkta a)apakšpunktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti
(V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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. Noslēgt ar *** zemes nomas līgumu par daĜu no zemes gabala Zvārtavas pagasta “***”, kadastra
apzīmējums ***, platība 3.6768ha, nomu bez apbūves tiesībām, uz laiku līdz 2018.gada 31.decembrim.
2. [..]
36.§
Par zemes gabala Zvārtavas pagastā nomu
_________________________________________
(G.Smane)
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo „***”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, 2013.gada
28.augusta (saĦemts un reăistrēts Valkas novada domē 28.08.2013. Nr.444) iesniegumu ar lūgumu izskatīt
iespēju noslēgt nomas līgumu par zemes gabaliem Zvārtavas pagastā ar kadastra apzīmējumu *** „***”, ***
„***”, *** „***” un daĜu no zemes gabala *** „***”. [..]
ĥemot vērā iepriekš minēto, kā arī lai nodrošinātu turpmāku zemesgabalu apsaimniekošanu un novērstu
to vērtības pazemināšanos un aizaugšanu ar krūmiem; vadoties no 2009.gada 1.septembra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi”;
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
III daĜas noteikumiem par neapbūvēta zemesgabala nomas līguma noslēgšanas
kārtība un nomas maksas aprēėināšanas kārtība”; kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas
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. Noslēgt ar ***, zemes nomas līgumu par sekojošiem zemes gabaliem:
1.1. neapbūvēta, rezerves zemes fondā ieskaitīta zemes gabala Zvārtavas pagasta “***”, kadastra
apzīmējums ***, platība 3.3ha, nomu bez apbūves tiesībām, uz laiku līdz 2018.gada
31.decembrim;
1.2. daĜu no zemes gabala Zvārtavas pagasta „***”, kadastra apzīmējums ***, platība 7.3ha nomu bez
apbūves tiesībām, uz laiku līdz 2018.gada 31.decembrim.
2.[..]

37.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un darba uzdevuma apstiprināšanu Valkas
novada Kārėu pagasta nekustamā īpašuma „***” zemes gabala sadalīšanai
___________________________________________________________________________________
(G.Smane)
Valkas novada dome, izskatot SIA „***”, reă.Nr.***, pilnvarotā pārstāvja SIA „***”, reă.Nr.***, juridiskā
adrese: *** iela ***, ***, Siguldas novads, iesniegumu ar lūgumu atĜaut sadalīt Valkas novada Kārėu pagasta
teritorijā esošo nekustamā īpašuma „***”, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu ***, atdalot no tā meža zemi
6.3ha platībā, konstatē:[..]
ĥemot vērā augstāk minēto un vadoties no Zemes ierīcības likuma 5.panta, 8.panta 1.daĜas 3.punkta;
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīĜa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
9.2.punkta, 12.punkta, 13.punkta un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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. AtĜaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma Valkas novada Kārėu pagastā „***”,
kadastra numurs *** sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, platība 32.6ha
sadalīšanai, ievērojot Darba uzdevumā (Pielikumā) ietvertos nosacījumus.
2. [..]
38.§
Par zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes vienības „***”, Valkas pagastā sadalīšanu
__________________________________________________________________________________
(G.Smane)
2013.gada 18.septembrī Rīgā, 11.novembra krastmalā 31, Valsts zemes dienesta telpās notika valsts
līmeĦa zemes reformas pabeigšanas komisijas sēde, kurā tika pieĦemti lēmumi par īpašuma tiesību
atjaunošanu 3.prioritātes pretendentiem vairākiem zemes gabaliem Valkas novada Valkas un Kārėu
pagastos. [..]
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu
Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 4.punkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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.

Sadalīt zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību Valkas pagastā “***”, ar kadastra
apzīmējumu ***, sekojoši:
1.1. atdalot un izveidojot jaunu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, kas nepieciešama ēku
uzturēšanai (skat. Pielikumā shēmā norādīts ar nr.2), platība 0.6ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies
zemes gabalu uzmērot dabā, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērėi: zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
1.2. izveidojot jaunu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** (skat. Pielikumā shēmā norādīts ar Nr.2),
platība 1.9ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, nosakot nekustamā
īpašuma lietošanas mērėi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
[..].
39.§
Par nekustamā īpašuma Ērăemes pagasta „***”, sastāvā esošā zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu *** izsoles uzvarētāja atzīšanu
___________________________________________________________________________
(G.Smane)

Pamatojoties uz 2013.gada 28.marta Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 1.§), ar kuru
tika apstiprināti pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Valkas novada Ērăemes pagastā „***” izsoles
noteikumi (turpmāk tekstā Izsoles noteikumi), kas noteica nekustamo īpašumu pārdot atklātā izsolē un
norēėiniem par atsavināmo objektu pieĦemt 100% latus, kā arī apstiprināt izsoles objekta nosacīto cenu,
2013.gada 28.maijā, plkst. 13:00 notika minētā nekustamā īpašuma izsole. [..]
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Ħemot vērā 2013.gada 28.maijā
notikušās izsoles rezultātus (protokols Nr.3), kā arī to, ka SIA „***”, reă.Nr.*** saskaĦā ar 2013.gada 28.maija
IzziĦu norēėiniem par izsolē iegūto īpašumu nav veicis maksājumu par objekta pirkumu, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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.
3.

Atzīt, ka nekustamā īpašuma Ērăemes pagastā „***”, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu: ***, platība
9.7ha izsoles, kas notika 2013.gada 28.maijā plkst 13:00, uzvarētājs – SIA “***”, reă.Nr.***, zaudē
tiesības uz nosolīto nekustamo īpašumu, jo ir nokavēts nosolītās summas samaksas termiĦš.
Nodrošinājuma nauda Ls 350,- apmērā netiek atmaksāta.
Atzīt par izsoles uzvarētāju dalībnieku ar kārtas numuru 30, SIA „***”, reă.Nr.***, kā izsoles dalībnieku,
kurš nosolījis otro augstāko cenu, saskaĦā ar 2013.gada 28.maija Izsoles protokolu Nr.3.
[..]
40.§
Par nomas līguma izbeigšanu uz zemes gabalu Ērăemes pagastā „***”
_______________________________________________________________
(G.Smane)

Pamatojoties uz 2013.gada 28.februāra Valkas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 17.§), ar
kuru tika apstiprināti pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Valkas novada Ērăemes pagastā „***”
izsoles noteikumi (turpmāk tekstā Izsoles noteikumi), kas noteica nekustamo īpašumu pārdot atklātā izsolē
un norēėiniem par atsavināmo objektu pieĦemt 100% latus, kā arī apstiprināt izsoles objekta nosacīto cenu,
2013.gada 30.aprīlī plkst 11:00 notika minētā nekustamā īpašuma izsole. [..]
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem
Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kā arī likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas
27.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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.

No šā gada 19.septembra izbeigt 2010.gada 22.novembrī noslēgto nomas līgumu Nr.VND/2010/146 ar
*** par zemes gabala Ērăemes pagastā „***” , kadastra apzīmējums ***, nomu.
41.§
Par adrešu piešėiršanu garāžām, kas atrodas uz zemes vienības
Mazā Semināra iela 1A, RaiĦa iela 1A, Lauktehnikas iela 1A, Valkā
____________________________________________________________
(G.Smane)

Lai sakārtotu adrešu reăistru un veiktu ēku kā būvju datu deklarēšanu valsts kadastra reăistra informācijas
sistēmā, ir jānosaka adreses visām garāžām, kas atrodas uz zemes vienības Mazā Semināra iela 1A,
kadastra apzīmējums ***, RaiĦa iela 1A, kadastra apzīmējums *** un Lauktehnikas iela 1A, kadastra
apzīmējums ***.
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu
zemesgrāmatās” 13.panta, kas nosaka, ka ēkas, kas saskaĦā ar likuma „Par atjaunotā LR 1937.gada
Civillikuma ievada, mantojuma un lietu tiesību daĜas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 14.pantu ir pastāvīgs
nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāms Zemesgrāmatā vispārējā kārtībā – kā
pastāvīgs īpašuma tiesību priekšmets; Ministru Kabineta 2009.gada 3.novembra Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” 11.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa,
A.Simulis, 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. Piešėirt jaunas adreses sekojošām ēkām, kas atrodas uz zemes vienības Mazā Semināra iela 1A,
kadastra apzīmējums ***:
1.1. Ēkai ar kadastra apzīmējumu ***: Mazā Semināra iela 1, Valka, Valkas novads, LV-4701;
1.2. Ēkai ar kadastra apzīmējumu ***: Mazā Semināra iela 4, Valka, Valkas novads, LV-4701;
1.3. Ēkai ar kadastra apzīmējumu ***: Mazā Semināra iela 5A, Valka, Valkas novads, LV-4701;
1.4. Ēkai ar kadastra apzīmējumu ***: Mazā Semināra iela 6, Valka, Valkas novads, LV-4701;
1.5. Ēkai ar kadastra apzīmējumu ***: Mazā Semināra iela 8, Valka, Valkas novads, LV-4701;
1.6. Ēkai ar kadastra apzīmējumu ***: Mazā Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701.
2. Piešėirt jaunas adreses ēkām, kas atrodas uz zemes vienības RaiĦa iela 1A, kadastra apzīmējums ***:
2.1. Ēkai ar kadastra apzīmējumu ***: Upītes iela 2, Valka, Valkas novads, LV-4701;
2.2. Ēkai ar kadastra apzīmējumu ***: Upītes iela 5, Valka, Valkas novads, LV-4701;
2.3. Ēkai ar kadastra apzīmējumu ***: Upītes iela 6, Valka, Valkas novads, LV-4701;
2.4. Ēkai ar kadastra apzīmējumu ***: Upītes iela 8, Valka, Valkas novads, LV-4701;

3. Piešėirt jaunas adreses ēkām, kas atrodas uz zemes vienības Lauktehnikas iela 1A, kadastra
apzīmējums ***:
3.1. Ēkai ar kadastra apzīmējumu ***: Lauktehnikas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701;
3.2. Ēkai ar kadastra apzīmējumu ***: Lauktehnikas iela 4, Valka, Valkas novads, LV-4701;
3.3. Ēkai ar kadastra apzīmējumu ***: Lauktehnikas iela 6, Valka, Valkas novads, LV-4701;
3.4. Ēkai ar kadastra apzīmējumu ***: Lauktehnikas iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701;
3.5. Ēkai ar kadastra apzīmējumu ***: Lauktehnikas iela 11, Valka, Valkas novads, LV-4701;
3.6. Ēkai ar kadastra apzīmējumu ***: Lauktehnikas iela 15, Valka, Valkas novads, LV-4701;
3.7. Ēkai ar kadastra apzīmējumu ***: Lauktehnikas iela 16, Valka, Valkas novads, LV-4701;
3.8. Ēkai ar kadastra apzīmējumu ***: Lauktehnikas iela 18, Valka, Valkas novads, LV-4701;
3.9. Ēkai ar kadastra apzīmējumu ***: Lauktehnikas iela 19, Valka, Valkas novads, LV-4701;
3.10. Ēkai ar kadastra apzīmējumu ***: Lauktehnikas iela 21, Valka, Valkas novads, LV-4701;
3.11. Ēkai ar kadastra apzīmējumu ***: Lauktehnikas iela 22, Valka, Valkas novads, LV-4701;
4. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
42.§
Par nomas tiesību rakstiskas izsoles rīkošanu uz pašvaldībai piekrītoša, neapbūvēta
zemes gabala nomu Zvārtavas pagastā „ViĜĦi”
____________________________________________________________________________
(G.Smane)
Dome šā gada jūlijā un augustā ir saĦēmusi iesniegumus no divām personām ar lūgumiem noslēgt zemes
nomas līgumus par vienu un to pašu neapbūvētu zemes gabalu Zvārtavas pagastā „ViĜĦi” ar kadastra
apzīmējumu 9496 008 0108. [..]
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas
1
izšėērdēšanas novēršanas likuma 6 .panta, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daĜas 3.punkta un MK
2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 10.punkta, 2007.gada
30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas nomu” 19.punktu, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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. Iznomāt neapbūvētu zemes gabalu Zvārtavas pagastā “ViĜĦi”, ar kadastra apzīmējumu 9496 008 0108,
platība 1.3ha, rīkojot rakstisku izsoli.
2. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā zemes gabala nomas tiesību Izsoles noteikumus (pielikums Nr.1)
un noteikt, ka izsoles sākumcena ir LVL 5.27 gadā, bez PVN.
3. Izsoles organizēšanu uzdot rīkot Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai.
00
4. Noteikt izsoles laiku – 2013.gada 28.oktobrī plkst. 16 .
5. Publicēt sludinājumu par izsoli laikrakstā „Valkas Novada Vēstis” un Valkas novada domes mājas lapā:
www.valka.lv.
6. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas pilsētas domes izpilddirektoram.
43.§
Par Valkas novada Kārėu pagasta pārvaldes
vadītāja iecelšanu
___________________________________________
(V.A.Krauklis)
2013.gada 30.augustā Valkas novada Kārėu pagasta pārvaldes vadītāja amata konkursa komisija
izvērtēja Kārėu pagasta pārvaldes vadītāja amatam iesniegtos pieteikumus un intervēja pretendentus. Uz
minēto amatu bija pieteikušies 7 pretendenti, no kuriem viens pretendents atteicās piedalīties konkursā un
viens pretendents uz interviju neieradās. Konkursa komisija par piemērotāko kandidātu atzina Pēteri
Pētersonu.
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot
no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā
paredzētajos gadījumos.
ĥemot vērā Kārėu pagasta pārvaldes vadītāja amata konkursa komisija 2013.gada 30.augusta lēmumu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 9.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14
deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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. Iecelt Valkas novada Kārėu pagasta pārvaldes vadītāja amatā Pēteri Pētersonu, p.k.***-***.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
44.§
Valkas novada domes
Sapulču, gājienu un piketu komisijas apstiprināšana
____________________________________________
(V.ZariĦš)
Deputāti A.Simulis un M.Kreilis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 24.punktu un 61.panta 1.daĜu, Valkas novada
domes 2009.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 „Valkas novada pašvaldības nolikums”
12.12.apakšpunktu, kas nosaka, ka Sapulču, gājienu un piketu komisija ir 5 locekĜu sastāvā, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, E.Lībietis, M.Stabulniece, V.BērziĦa, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, I.Noviks, V.ZariĦš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes Sapulču, gājienu un piketu komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
1.1. Aivars Cekuls – izpilddirektors;
Komisijas locekĜi:
1.2. Agris Simulis – domes deputāts;
1.3. Guntis Bašėis –izpilddirektora vietnieks;
1.4. MārtiĦš Kreilis – domes deputāts;
1.5. Viesturs ZariĦš - domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā darba jautājumos.
2. Atcelt Valkas novada domes 2009.gada 27.augusta lēmumu „Valkas novada pašvaldības Sapulču,
gājienu un piketu komisijas apstiprināšana” (protokols Nr.6, 15.§).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
45.§
Par deputāta E.Lībieša komandējumu
___________________________________
(V.ZariĦš)
Deputāts E.Lībietis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Valkas novada dome izskata deputāta Ernesta Lībieša iesniegumu par komandējuma piešėiršanu.
CECICN (Eiropas Pārrobežu un starpreăionālo pilsētu tīklojumu konference), kur DvīĦu pilsētu asociācija
(City Twins Association), kuras sekretārs ir Ernests Lībietis, darbojas kā novērotājs, rīko darbnīcu „Teritoriālā
sadarbība un Vienotais Eiropas tirgus: kā iedzīvotājiem sniegt taustāmu pievienoto vērtību pierobežas
teritorijās un starpreăionālos tīklojumos”, un EGTC (Eiropas Teritoriālās Sadarbības grupu savienība), kuras
partneris ir CECICN, organizē darbnīcu „Eiropas teritoriālās sadarbības organizācijas: pārrobežu sadarbības
veicinātāji Vienotajā tirgū”, kas notiks Eiropas Savienības Reăionu komitejas telpās Briselē 11. Eiropas
Reăionu un pilsētu nedēĜas Atvērto durvju dienu ietvaros 2013.gada 9.oktobrī. 2013.gada 8.oktobrī Francijas
pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā telpās CECICN rīko izpildbiroja sanāksmi, uz kuru
uzaicinājumu ir saĦēmis arī Ernests Lībietis.
Komandējuma dienas naudas un ceĜa izdevumus plānots segt no DvīĦu pilsētu asociācijas (City Twins
Association) un Valkas novada domes budžeta.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13
deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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.
3.
4.
5.

Komandēt deputātu Ernestu Lībieti uz Briselē notiekošajiem pasākumiem 2013.gada 8.un 9.oktobrī.
Apmaksāt komandējuma dienas naudu un segt ceĜa izdevumus.
Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaĜa.
Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
46.§

Par dalību DvīĦu pilsētu jauniešu nometnē „Jauniešu līdzdalība”
________________________________________________________
(E.Lībietis)
No 2013.gada 30.septembra līdz 2013.gada 6.oktobrim Frankfurtē (Oderā)/Slubicē uz Vācijas/Polijas
robežas notiks DvīĦu pilsētu asociācijas dalībpilsētu jauniešu nometne „Jauniešu līdzdalība”, kurā aicināti
piedalīties 5 jaunieši un viens jauniešu līderis no katras pilsētas, un tiek organizēta Eiropas Komisijas
programmas „Eiropa PilsoĦiem” projekta „DvīĦu pilsētu asociācijas jauniešu tīklojums” (Youth Network of the
City Twins Association) ietvaros.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 27.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14
deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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 Valkas jauniešu dalību jauniešu nometnē „Jauniešu līdzdalība” Frankfurtē (Oderā)/Slubicē
šādā sastāvā:
Elizabete Ivane – jauniešu līderis
Vilmārs Vesingi – dalībnieks
Madara KrastiĦa – dalībnieks
Aleksandrs Matvejevs – dalībnieks
Elīna Bogdanova – dalībnieks
Madara Lārmane – dalībnieks
2. Segt ceĜa izdevumus 50% apmērā.
3. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaĜa.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
47.§
Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves
klasificēšanas komisijas apstiprināšana
_________________________________________________________
(V.ZariĦš, A.Sjademe)
2013.gada 26.septembrī Valkas novada dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr.19 „Par nekustamā
īpašuma nodokĜa piemērošanu Valkas novadā”. Saistošo noteikumu 4.punkts nosaka, ka būvi, kas klasificēta
kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar nekustamā īpašuma nodokĜa likmi 3
procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves
klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā. Lai būvi klasificētu attiecīgajā kategorijā, nepieciešams izveidot
komisiju, kas veiktu būvju apsekošanu un pieĦemtu lēmumu.
Ir priekšlikums minēto komisiju izveidot 4 locekĜu sastāvā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 24.punktu un 61.panta 1.daĜu, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, U.OzoliĦa, A.Simulis, 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 Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves klasificēšanas
komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
1.1. Aivars Cekuls – izpilddirektors;
Komisijas locekĜi:
1.2. Māris Zālītis – domes būvinženieris;
1.3. Inese Vehi – pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaĜas vadītāja;
1.4. Aija Jurjāne – domes juriste;
1.5. Aivars Sjademe – domes deputāts
4. Uzdot lēmuma 1.punktā minētajai komisijai izstrādāt komisijas nolikumu un iesniegt apstiprināšanai
Valkas novada domē.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieĦemšanas brīdi.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
Sēde slēgta 2013.gada 26.septembrī plkst.11:30

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

