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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Valkā
2021.gada 30.decembrī

Nr.18

Sēde sasaukta 2021.gada 30.decembrī plkst. 10.00.
Sēdi atklāj 2021.gada 30.decembrī plkst. 10.00.
Sēde tiek organizēta attālinātā režīmā, izmantojot ZOOM videokonferences platformu
Tiek veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vada – Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Protokolē – Valkas novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas sēžu protokolu vadītāja Ilva
Asejeva
Piedalās deputāti: Vents Armands KRAUKLIS, Maruta STABULNIECE, Gita AVOTE, Vilmārs VESINGI,
Aigars ROGA, Andris DAINIS, Viesturs ZARIŅŠ, Sandra PILSKALNE (deputāte nebalsoja no 10.06 – 10.20),
Guntis ALBERGS, Dace BAŠĶE, Kristaps SULA Agnis BIRKAVS, Juris ŽUROVIČS (deputāts balsoja no
plkst. 10.05), Jānis ANŽE.
Nepiedalās :

Agris KRASTIŅŠ – aizņemts pamatdarbā

Valkas novada pašvaldības darbinieki:
Ainārs Zābers - novada pašvaldības izpilddirektors
Gints Stālmeisters - novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks - pilsētas teritorijas
apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
Ivita Aumeistere – Administratīvi juridiskās nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste
Ieva Bērziņa - Administratīvi juridiskās nodaļas juriste
Ivo Leitis – Sabiedrisko attiecību speciālists
Gunta Smane - Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Lāsma Engere - Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece
Aleksandrs Golubovs - Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs
Jānis Vindēls – Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs
Vilnis Vilguts – Datorsistēmu un datortīklu vecākais administrators
Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
Līga Tetere - Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore
Dainis Lapiņš – Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs
Inga Aleksejeva - Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja
Toms Simtiņš - Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs
Ligita Sīmane – Valkas pagasta pārvaldes vadītāja
Pēteris Pētersons – Ērģemes un Kārķu pagastu pārvaldes vadītājs
Valdis Šaicāns – Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvaldes vadītājs
Marita Treijere – Zvārtavas pagasta uzskaitvede
Viktors Kaņepe – Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķis
Mārcis Krams – Ērģemes pagasta un Kārķu pagasta sporta organizators
Inese Kāposte - Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas direktore
Piedalās: Valkas pilsētas iedzīvotāji (3 personas)
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Domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atklāj domes sēdi un ierosina iesniegto darba kārtību
papildināt ar 20. lēmuma projektu “Par Valkas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komitejas
locekļa ievēlēšanu”; 21. lēmuma projektu “Par Valkas novada pašvaldības Attīstības lietu komitejas locekļa
ievēlēšanu”; 22. lēmuma projektu “22. Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm
sadali Valkas novadā no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.augustam”; 23. lēmuma projektu “Par
saistošo noteikumu Nr. 33 „Grozījumi 2021. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada
pašvaldības 2021. gada budžets”” apstiprināšanu”; 24. lēmuma projektu “Par grozījumu Valkas novada
domes 2020.gada 24.septembra lēmumā “Par mantas nodošanu un sociālo pakalpojumu deleģēšanu
biedrībai ”Latvijas Sarkanais Krusts””; 25. lēmuma projektu “Par grozījumu Valkas novada domes 2021.
gada 27. maija lēmumā “Par ģimeniskai videi pietuvināta bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā deleģēšanu un mantas nodošanu biedrībai ”Latvijas SOS – bērnu
ciematu asociācija”.
Atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže,
U.Ozoliņa, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, G.Albergs, A.Birkavs), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada pašvaldības dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT Valkas novada pašvaldības domes 2021.gada 30.decembra sēdes DARBA KĀRTĪBU:
1. Par vecāku līdzmaksājuma noteikšanu Valkas novada profesionālās ievirzes izglītības
programmās.
2. Par nolikuma Nr.15 ”J. Cimzes Starptautiskā instrumentālo duetu konkursa nolikums”
apstiprināšanu.
3. Par Valkas novada pašvaldības publisko bibliotēku tīkla reorganizāciju.
4. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Individuālam uzņēmumam “Skroders”.
5. Par telpu nomas un komunālo pakalpojumu līguma pārjaunošanu par SIA “Reģionu Mediji”
nomājamām telpām Valkā, Rīgas ielā 25.
6. Par projekta “Kustīgi, lustīgi Lustiņdruvā” izstrādi un līdzfinansēšanu.
7. Par papildus finansējumu LIFE projektam LIFE LOCAL ADAPT jeb “Pielāgošanās klimata
pārmaiņām integrēšana vietējo pašvaldību darbībā”.
8. Par projekta ““Energoefektīvu, inovatīvu prožektoru iegāde un mūsdienīga skatuves ietērpa
veidošana Kārķu tautas nama skatuvei” izstrādi un līdzfinansēšanu.
9. Par nekustamā īpašuma Valkas novada Valkas pagastā, Lugaži, “Šautras’’ iegādi.
10. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu pārjaunošanu par SIA “Electrons.lv” nomājamām telpām
Valkā, Rīgas ielā 22 un Rīgas ielā 24.
11. Par iestādes “Kārķu feldšerpunkts” izveidošanu Valkas novada Kārķu pagastā.
12. Par izsoli uz nekustamo īpašumu – dzīvokli Valkā, Rīgas ielā 34-6.
13. Par nekustamā īpašuma Valkas pagasts, “Alieši 99” atsavināšanas uzsākšanu.
14. Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Sprīdīši” atsavināšanas uzsākšanu.
15. Par nekustamā īpašuma Valkā, “Celtnieks 214” atsavināšanas uzsākšanu.
16. Par ierosinājumu nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkā, Blaumaņa iela 12B.
17. Par ierosinājumu nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkā, “Mazkalnmelderi”.
18. Par atsavināšanai paredzētā Valkas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Valkā, “Kalnmelderu
zeme”, izsoles noteikumu apstiprināšanu un izsoles organizēšanu.
19. Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu.
20. Par Valkas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekļa ievēlēšanu.
21. Par Valkas novada pašvaldības Attīstības lietu komitejas locekļa ievēlēšanu.
22. Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no
2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.augustam.
23. Par saistošo noteikumu Nr. 33 „Grozījumi 2021. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības 2021. gada budžets”” apstiprināšanu.
24. Par grozījumu Valkas novada domes 2020.gada 24.septembra lēmumā “Par mantas nodošanu un
sociālo pakalpojumu deleģēšanu biedrībai ”Latvijas Sarkanais Krusts””.
25. Par grozījumu Valkas novada domes 2021.gada 27. maija lēmumā “Par ģimeniskai videi
pietuvināta bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā
deleģēšanu un mantas nodošanu biedrībai ”Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācija”.
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1.§
Par vecāku līdzfinansējuma noteikšanu Valkas novada profesionālās ievirzes izglītības
programmās
________________________________________________________________________________________________

(R.Rastaks)
Valkas novada pašvaldībā saņemts J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktores 2021.gada
22.novembra iesniegums ar lūgumu samazināt vecāku līdzfinansējumu 2021./2022.m.g. atbilstoši faktisko
nodarbību norisei.
Valkas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādē tiek piemērots vecāku līdzfinansējums atbilstoši
Valkas novada domes 2020.gada 25.jūnijā apstiprinātajiem Saistošajiem noteikumiem “Par
līdzfinansējumu Valkas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” (Protokols Nr. 7., 11.§).
2021./2022.m.g. sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī tika noteikti dažādi ierobežojumi apmeklēt
izglītības iestādi un mācību process bija jāorganizē attālināti. Nepietiekamā materiāli tehniskā
nodrošinājuma dēļ nebija iespējams pilnvērtīgi nodrošināt attālināto mācību procesu visiem audzēkņiem.
Saistošie noteikumi paredz atbrīvojumu no līdzfinansējuma noteiktām audzēkņu grupām, tajā skaitā
atrodoties ilgstošā attaisnotā prombūtnē, taču tie neparedz līdzfinansējuma samazinājumu par samazināta
apjoma izglītības programmas apguvi.
Skolas direktors drīkst noteikt samazinātu līdzfinansējumu par mācību laiku, kad nevar nodrošināt
pilnvērtīgu mācību procesu. Pamatojoties uz direktora, izdotu rīkojumu, tiktu noteikts samazināts vecāku
līdzfinansējums konkrētiem audzēkņiem konkrētajā mēnesī. Tas motivētu vecākus nepārtraukt mācības
skolā. Lai izpildītu mācību programmas prasības, pedagogiem būtu jāpārplāno mācību programmas
apguves grafiks par to laiku, kad nevar nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu.
Pamatojoties uz minēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2021. gada 15. decembra
sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 1.§), Finanšu komitejas 2021. gada 15. decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.12,1.§) un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, U.Ozoliņa,
A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, G.Albergs, A.Birkavs),PRET - nav, ATTURAS nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Atļaut piemērot samazinātu vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmās
par laiku, kad objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu.
2. Skolas direktors izdod rīkojumu nosakot 50% līdzfinansējumu audzēkņiem, kuriem objektīvu
iemeslu dēļ netiek nodrošināta mācību plānā paredzēto visu nodarbību norise. Pamatojoties uz šo
rīkojumu, tiek sagatavots kārtējais rēķins vai kredītrēķins.
3. Par lēmuma izpildi atbild J.Cimzes Mūzikas skolas, Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta skolas,
Valkas Mākslas skolas direktori.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada pašvaldības izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
2.§
Par nolikuma Nr.15 ”J. Cimzes Starptautiskā instrumentālo duetu konkursa nolikums”
apstiprināšanu
_________
(V.A.Krauklis)
Valkas novada pašvaldība 2021.gada 3.decembrī saņēma J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktores
Līgas Veinbergas iesniegumu ar lūgumu apstiprināt sagatavoto J. Cimzes Starptautisko instrumentālo
duetu konkursa nolikumu. Konkursu paredzēts organizēt tradicionālo Cimzes mūzikas dienu ietvaros
2022.gada 31.martā.
Pamatojoties uz minēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2021.gada 15.decembra
lēmumu (sēdes protokols Nr.12, 2.§) un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
5.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, U.Ozoliņa, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne,
D.Bašķe, G.Albergs, A.Birkavs), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nolikumu Nr.15 “J.Cimzes Starptautiskā instrumentālo duetu konkursa nolikums”
(pielikumā).
2. Par lēmumu izpildi atbild J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktors.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
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4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Plkst. 10:05 domes sēdes video tiešsaistes platformai ZOOM pieslēdzas deputāts Juris ŽUROVIČS.
Plkst. 10:06 no domes sēdes video tiešsaistes platformas ZOOM atslēdzas deputāte Sandra PILSKALNE
3.§
Par Valkas novada pašvaldības bibliotēku tīkla reorganizāciju
_________________________________________________________________________
(L.Tetere)
Lai nodrošinātu vienmērīgu bibliotēku vienotu attīstību, funkciju un uzdevumu izpildi visā Valkas novada
administratīvajā teritorijā tiek ierosināts veikt Valkas novada pašvaldības bibliotēku tīkla reorganizāciju,
veicot daļēju centralizāciju.
Reorganizācijas rezultātā beidz pastāvēt Valkas novada Ērģemes pagasta bibliotēka, Valkas novada
Kārķu pagasta bibliotēka, Valkas novada Zvārtavas pagasta bibliotēka, Valkas novada Vijciema pagasta
bibliotēka un Valkas novada Valkas pagasta bibliotēka kā patstāvīgas iestādes un tās izslēdzamas no
Uzņēmumu reģistra un kļūst par Valkas novada Centrālās bibliotēkas struktūrvienībām, kuras darbojas
saskaņā ar reglamentu, kuru apstiprina Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore. Struktūrvienības ir
bez juridiskas personas tiesībām, kuras Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrētas Latvijas Republikas
Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā.
Pamatojoties uz minēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2021.gada 15.decembra
sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 6.§), Finanšu komitejas 2021.gada 15.decembra sēdes lēmumu (protokols
Nr.12,10.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, U.Ozoliņa, A.Dainis,
A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, D.Bašķe, G.Albergs, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Reorganizēt Valkas novada pašvaldības publiskās bibliotēkas līdz 2022. gada 1. februārim
izveidojot Valkas novada Centrālai bibliotēkai struktūrvienības “Ērģemes bibliotēka” ar nodaļu
Turnā, “Kārķu bibliotēka”, “Lugažu bibliotēka” ar nodaļu Sēļos, “Vijciema bibliotēka” un “Zvārtavas
bibliotēka”.
2. Noteikt, ka Valkas novada Centrālā bibliotēka, ir Valkas novada Ērģemes pagasta bibliotēkas ar
Turnas nodaļu, Valkas novada Kārķu pagasta bibliotēkas, Valkas novada Zvārtavas pagasta
bibliotēkas, Valkas novada Vijciema pagasta bibliotēkas un Valkas novada Valkas pagasta
bibliotēkas tiesību un saistību pārņēmēja.
3. Likvidēt līdz 2022. gada 1. februārim Valkas novada pašvaldības iestādes - Valkas novada
Ērģemes pagasta bibliotēka, Kārķu pagasta bibliotēka, Zvārtavas pagasta bibliotēka, Vijciema
pagasta bibliotēka, Valkas pagasta bibliotēka.
4. Uzdot Valkas novada pašvaldības izpilddirektoram izveidot bibliotēku reorganizācijas komisiju,
kas līdz 2022.gada 1.februārim nodrošina Valkas novada pagastu bibliotēku materiālo vērtību,
finanšu līdzekļu, personāla lietu, dokumentu nodošanu normatīvajos dokumentos paredzētajā
kārtībā atbildīgajām personām vai iestādēm, kā arī reorganizācijas procesā nepieciešamo
dokumentu un procedūru sagatavošanu.
5. Uzdot Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktorei izstrādāt Valkas novada Centrālās
bibliotēkas nolikumu jaunā redakcijā uz 2022.gada janvāra Izglītības, kultūras un sporta komitejas
sēdi.
6. Uzdot Valkas novada pašvaldības Personāla nodaļai sagatavot grozījumus iestāžu vadītāju un
darbinieku darba līgumos un amata aprakstos atbilstoši amatu sarakstam.
7. Par lēmuma 1. un 5.punkta izpildi atbild Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore.
8. Par lēmuma 3.punkta izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
9. Lēmuma izpildi kontrolē novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.
10. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.

4.§
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Individuālam uzņēmumam
“Skroders”
__________________________________________________________________________
(A.Golubovs)
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Valkas novada pašvaldība 2021.gada 26.novembrī saņēma individuālā uzņēmuma “Sandras Balkājas
individuālais uzņēmums “SKRODERS””, reģ. Nr.44102013281, juridiskā adrese Rīgas ielā 24, Valkā,
Valkas novadā iesniegumu ar lūgumu pagarināt līguma par nedzīvojamo telpu Rīgas ielā 24, Valkā nomu
termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim.
Nomnieks uz doto brīdi par nomājamām telpām maksā 0.72 EUR/m2 (telpai ar platību 47.3 m2) un 0.50
EUR/m2 (telpai ar platību 4.7 m2).
Pamatojoties uz minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 15.decembra lēmumu (protokols
Nr.12, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže,
U.Ozoliņa, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, D.Bašķe, G.Albergs, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar individuālā uzņēmuma “Sandras Balkājas individuālais uzņēmums “SKRODERS””,
reģ. Nr.44102013281, juridiskā adrese: Rīgas iela 24, Valka, Valkas novads, 2007.gada 31.janvārī
noslēgtā nedzīvojamo telpu Valkā, Rīgas ielā 24 (kopējā platība 52 m², t.sk. telpas pamatdarbībai
47,3 m², palīgtelpas 4,7 m²) nomas līguma termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim (ieskaitot).
2. Uzdot SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim Ivo Meļķim sagatavot grozījumus telpas nomas
līgumā ar individuālo uzņēmumu „Skroders” un iesniegt pašvaldības domes priekšsēdētājam
parakstīšanai.
3. Par lēmuma izpildi atbild SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ivo Meļķis.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.

5.§
Par telpu nomas un komunālo pakalpojumu līguma pārjaunošanu par SIA “Reģionu Mediji”
nomājamām telpām Valkā, Rīgas ielā 25
________________________________________________________________________
(A.Golubovs)
Valkas novada pašvaldība 2021.gada 8.decembrī saņēma SIA “Reģionu Mediji”, reģ. nr. 50103305231
(turpmāk - Nomnieks) paziņojumu par telpu nomnieka maiņu ar lūgumu izbeigt 2015. gada 17. jūlija Nomas
un komunālo pakalpojumu līgumu Nr. VND/4-29/15/276 (turpmāk - Līgums), uz kura pamata Nomnieks no
pašvaldības nomā telpas Valkā, Rīgas ielā 25, otrajā stāvā (kadastra apzīmējums 9401 001 0715 001,
platība 64,40 m2). Nomnieka paziņojumā rakstīts, ka Nomnieks ar 2022. gada 1. janvāri laikraksta
„Ziemeļlatvija“ izdevēja tiesības nodod savam meitas uzņēmumam SIA „Laikraksts Ziemeļlatvija“, reģ. Nr.
44103091926, un Nomnieks lūdz noslēgt Nomas un komunālo pakalpojumu līgumu ar SIA „Laikraksts
Ziemeļlatvija“.
Līguma termiņš tika pagarināts vairākas reizes. Esošā Līguma termiņš ir 2024.gada 1.jūnijs. Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmā daļa nosaka
nekustamā īpašuma nomas līgumu maksimālo termiņu, kas nav ilgāks par 30 gadiem. Šī paša likuma
panta pirmajā prim viens daļā rakstīts - “ja slēdz šā panta pirmajā daļā minēto nekustamā īpašuma nomas
līgumu uz laiku, kas ilgāks par sešiem gadiem, publiskas personas nekustamā īpašuma iznomātājs nomas
maksas apmēru vienpusēji pārskata un, ja nepieciešams, maina ne retāk kā reizi sešos gados normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.” Līgumā mēneša nomas maksa par Nomnieka nomājamām telpām ir 1,42
EUR/m2.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 16.punktu iznomātājam ir tiesības, nerīkojot izsoli, pārjaunot nomas līgumu
nepasliktinot iznomātājam iepriekš slēgtā nomas līguma nosacījumus.
Uz 2021.gada 1.decembri Nomniekam nav parādsaistību saskaņā ar Līguma izpildi.
Pamatojoties uz minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 15.decembra lēmumu (protokols
Nr.12, 4.§) un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu,
Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” 16.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže,
U.Ozoliņa, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, D.Bašķe, G.Albergs, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
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1. Noslēgt telpu nomas un komunālo pakalpojumu pārjaunojuma līgumu ar SIA „Laikraksts
Ziemeļlatvija“, reģ. Nr. 44103091926 par nedzīvojamām telpām Valkā, Rīgas ielā 25, otrajā stāvā
(kadastra apzīmējums 9401 001 0715 001, platība 64,40 m2).
2. Uzdot Valkas novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas juristam sagatavot lēmuma
1.punktā minēto līgumu un nodot to parakstīšanai Valkas novada pašvaldības izpilddirektoram.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada pašvaldības izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV–4201.
6.§
Par projekta “Kustīgi, lustīgi Lustiņdruvā” izstrādi un līdzfinansēšanu
_______________________________________________________________________
(T.Simtiņš)
Valkas novada pašvaldība izstrādā projektu “Kustīgi, lustīgi Lustiņdruvā”, iesniegšanai Lauku atbalsta
dienesta izsludinātajā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā 19.2. „Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr. 2 “Pievilcīga un pieejama teritorija” 3. rīcībai "Dabas un kultūras objektu
sakārtošana un pieejamības uzlabošana" projektu konkursa 8. kārtā.
Projekta mērķis ir dažādot un papildināt aktīvās atpūtas iespējas vietējiem iedzīvotājiem, un tūristiem
Valkas novadā un visā biedrības "No Salacas līdz Rūjai" teritorijā.
Projekta ietvaros paredzēts izgatavot un uzstādīt vides un aktīvas atpūtas objektus - koka auto, šūpoles
ar rūķi, koka motocikls, Lāču sols, Meža trenažieris (rotējošs baļķis, rāpšanās rīks, pievilkšanās stienis). Kā
arī projekta ietvaros plānots uzstādīt apmeklētāju plūsmas skaitītāju, kas nepieciešams, lai saprastu dabas
noslodzi, kā arī tas būs ļoti noderīgi dažādu tūrisma produktu attīstīšanai uzņēmējiem un pašvaldībai.
Papildus plānots iegādāties motorzāģi un trimeri dažādu vides objektu izveidei un uzturēšanai, kā arī
Lustiņdruvas teritorijas sakārtošanai, atbrīvojot no liekiem zariem, kokiem un zāles. Vides un aktīvās atpūtas
objektus plānots uzstādīt uz zemes gabala “Lustiņdruva”, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716, kadastra
apzīmējums 94660050304.
Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 15 028.12 (Piecpadsmit tūkstoši divdesmit astoņi euro 12 centi),
attiecināmās izmaksas ir EUR 15 028.12 (Piecpadsmit tūkstoši divdesmit astoņi euro 12 centi), t.sk., Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR
13 525.30 (Trīspadsmit tūkstoši piecis simti divdesmit pieci euro 30 centi). Valkas novada pašvaldības
līdzfinansējums sastāda 10% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 1 502.82 (Viens tūkstotis pieci simti divi
euro 82 centi).
Pamatojoties uz minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2021. gada 15. decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 5.§) un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. un 6. punktu,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže,
U.Ozoliņa, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, D.Bašķe, G.Albergs, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta “Kustīgi, lustīgi Lustiņdruvā” izstrādi iesniegšanai vietējās attīstības stratēģijas
projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gada apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 “Pievilcīga un pieejama teritorija” 3.
rīcībai.
2. Ja projekts tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada pašvaldība piedalīsies ar
līdzfinansējumu EUR 1 502.82 (Viens tūkstotis pieci simti divi euro 82 centi).
3. Lēmuma izpildi kontrolē Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Plkst. 10:20 domes sēdes video tiešsaistes platformai ZOOM pieslēdzas deputāte Sandra PILSKALNE.
7.§
Par papildus finansējumu LIFE projektam LIFE LOCAL ADAPT jeb “Pielāgošanās klimata
pārmaiņām integrēšana vietējo pašvaldību darbībā”
______________________________________________________________________________
(I.Aleksejeva)
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Valkas novada pašvaldība īsteno Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE
projektu LIFE LOCAL ADAPT jeb “Pielāgošanās klimata pārmaiņām integrēšana vietējo pašvaldību darbībā”
(Integration of climate change adaption into the work of local authorities). Valkas novada pašvaldība ir viens
no sešiem projekta partneriem. Projekta vadošais partneris ir Drēzdenes Tehniskā Universitāte (Vācija).
Projekta kopējās izmaksas ir 51 210,- EUR, t.sk., LIFE programmas finansējums 30 270,- EUR un valsts
budžeta finansējums 16 400,- EUR.
Viena no projekta darbībām ir Pedeles upes apkalpes tiltiņa atjaunošana Sēlijas ielā. Cenu aptaujas
rezultātā kopējā summa tiltiņa atjaunošanas darbu veikšanai ir 23735,06 EUR. Darbus veic SIA Valkas
meliorācija. Nepieciešamais līdzfnansējums ir 1740,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit euro, 00
centi).
Pamatojoties uz minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2021. gada 15.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 6.§) un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, U.Ozoliņa,
A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, G.Albergs, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Līdzfinansēt projekta LIFE LOCAL ADAPT jeb “Pielāgošanās klimata pārmaiņām integrēšana
vietējo pašvaldību darbībā” (Integration of climate change adaption into the work of local authorities)
Pedeles upes apkalpes tiltiņa atjaunošanas darbus Sēlijas ielā 1740,00 EUR (viens tūkstotis septiņi
simti četrdesmit euro, 00 centi) apmērā.
2. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

8.§
Par projekta “Energoefektīvu, inovatīvu prožektoru iegāde un mūsdienīga skatuves ietērpa
veidošana Kārķu tautas nama skatuvei” izstrādi un līdzfinansēšanu
_______________________________________________________________________________
(I.Aleksejeva)
Valkas novada pašvaldība izstrādā projektu “Energoefektīvu, inovatīvu prožektoru iegāde un mūsdienīga
skatuves ietērpa veidošana Kārķu tautas nama skatuvei”, iesniegšanai biedrības „No Salacas līdz Rūjai”
izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” stratēģiskā
mērķa Nr.2 Pieejama un pievilcīga teritorija 2.3. rīcībai "Izglītības, kultūrvides un sporta aktivitāšu
attīstīšana".
Projekta ietvaros ir plānots iegādāties Kārķu tautas namam ugunsdrošus aizskarus tautas nama zāles
skatuvei un prožektorus. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 27 148.77 (divdesmit septiņi tūkstoši simtu
četrdesmit astoņi euro 77 centi), no kurām 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kas ir 24
433.89 EUR (divdesmit četri tūkstoši četri simti trīsdesmit trīs euro 89 centi) ir Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums. 10% ir Valkas novada domes
līdzfinansējums EUR 2 714.88 (divi tūkstoši septiņi simti četrpadsmit euro un 88 centi).
Pamatojoties uz minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2021. gada 15.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 7.§) un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, U.Ozoliņa,
A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, G.Albergs, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta “Energoefektīvu, inovatīvu prožektoru iegāde un mūsdienīga skatuves ietērpa
veidošana Kārķu tautas nama skatuvei” izstrādi, iesniegšanai biedrības „No Salacas līdz Rūjai”
izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Pieejama un pievilcīga teritorija 2.3. rīcībai "Izglītības, kultūrvides
un sporta aktivitāšu attīstīšana".
2. Ja projekts tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada pašvaldība piedalīsies ar
līdzfinansējumu EUR 2 714.88 (divi tūkstoši septiņi simti četrpadsmit euro un 88 centi) apmērā.
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3. Lēmuma izpildi kontrolē Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

9.§
Par nekustamā īpašuma Valkas novada Valkas pagastā, Lugaži, “Šautras’’ iegādi
___________________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas pagasta pārvalde lūdz iespēju iegādāties īpašumu “Šautras”, kas atrodas blakus Valkas pagasta
pārvaldes ēkai valkas pagasta Lugažos. Īpašums, kas atrodas tik tuvu Lugažu muižai, ir nepieciešams
dzejnieces Velgas Kriles muzeja izveidei, kā arī Pētera Radziņa vēsturisko materiālu izstādīšanai. *** ir,
izlēmusi vairs neuzturēt māsas V.Kriles dzeju grāmatas un citas ar viņu saistītas lietas, jo tas ir apgrūtinoši
saglabāšanā. Lai nodrošinātu grāmatu ilgdzīvošanu, telpas ir jāapkurina un tas ir finansiāls jautājums
malkas iegādē.
Minētais īpašums ir jauks namiņš, ar savu izvietojumu, Lugažu muižas parka teritorijā un dotu
pienesumu viesiem un tūristiem.
Nekustamais īpašums “Šautras” (kadastra Nr. 9488 006 0361) sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9488 006 0361, platība 0.1944 ha. Saskaņā ar Valkas pagasta padomes 2008.gada
26.septembra sēdes lēmumu, zemes vienība piekrīt pašvaldībai.
Uz zemes vienības atrodas fiziskai personai piederoša dzīvojamā māja, uz kuru īpašuma tiesības nav
nostiprinātas zemesgrāmatā.
Starp Valkas novada pašvaldību un Fizisku personu ir spēkā esošo Zemes nomas līgums par zemes
vienības “Šautras” nomu ēku uzturēšanai. Lai gan zemes nomas maksas likme ir tikai 0.5% no zemes
kadastrālās vērtības, kas sastāva 3.85 EUR gadā, zemes nomas maksa nav maksāta 3 gadus.
Dzīvojamai mājai, kas pieder fiziskai personai, nav veikta tehniskā inventarizācija, nav izdalīts ēku
īpašums, īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā. Ēkas kadastrālā vērtība uz 01.01.2021. ir
2085,- EUR.
Māja ir vizuāli sliktā stāvoklī, bet saimnieciskā kārtā lēnām atjaunojama. Divās telpās ir betona grīda,
trīs mazās istabās ir izpuvusi grīda, griestu un sienu daļa ir normālā stāvoklī, logi un durvis maināmi, jumts
ar laiku maināms, pagaidām pieremontējams ir divas apkures krāsnis, vizuāli labas. Teritorija ap īpašumu
ir pašvaldības, ko Valkas pagasta pārvalde arī ir sakopusi.
Ar esošo īpašnieku ir panākta mutiska vienošanās, ja tiek atpirkts minētais īpašums, tad Valkas novada
pašvaldība finansē ēku īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz fiziskās personas vārda un ēku
īpašums tiek pārdots Valkas novada pašvaldībai par pirkuma summu 500,-EUR.
Iegādājoties minēto ēku tiktu nodrošināta un īstenota likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 5. punkts,
kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību.
Likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.pantā ir norādes, ka ēkas (būves),
kas saskaņā ar likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību
un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14.pantu ir patstāvīgs nekustamais īpašums un
atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas zemesgrāmatā vispārējā kārtībā.
Saskaņā ar Likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 21.pantu, ja fiziskā
persona ēkas (būves) ieguvusi pēc 1993.gada 4.aprīļa darījuma rezultātā vai mantošanas ceļā, tās
zemesgrāmatā ierakstāmas uz šīs personas vārda ar nosacījumu, ka nostiprinājuma lūdzējs iesniedz
pierādījumus par to, ka atsavinātājs vai mantojuma atstājējs bijis šo ēku (būvju) īpašnieks. Ja arī minētais
atsavinātājs ēkas (būves) ieguvis pēc 1993.gada 4.aprīļa, iesniedzami pierādījumi par iepriekšējā
atsavinātāja vai mantojuma atstājēja īpašuma tiesībām un darījuma likumību (tiesībspēja, rīcībspēja, trešās
personas piekrišana, kad saskaņā ar likumu šāda piekrišana nepieciešama), līdz ir pierādītas atsavinātāja
vai mantojuma atstājēja īpašuma tiesības (būvniecība, reģistrācija likumā noteiktajās iestādēs).
Tātad, lai nostiprinātu īpašuma tiesības uz minēto ēku zemesgrāmatā ir nepieciešams veikt ēkas
kadastrālo uzmērīšanu (tehnisko inventarizāciju) un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz ***
vārda. Tikai pēc šo darbu veikšanas ir realizējams pirkuma līgums uz pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2021. gada 15.decembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 8.§) un ievērojot likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.pantu,
21.pantu, 19.06.2018. MK noteikumus Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi”, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 78.panta pirmo daļu, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, U.Ozoliņa, A.Dainis,
A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, G.Albergs, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav, ATTURAS
- nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
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1. Iegādāties dzīvojamo ēku, kadastra apzīmējums 9488 006 0361 001, kas atrodas uz Valkas
novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Lugaži, “Šautras”, ar kadastra apzīmējumu 9488
006 0361, par līguma summu 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi), jo tas ir nepieciešams
pašvaldības autonomu funkciju nodrošināšanai, atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 5. punktam.
2. Pilnvarot Valkas novada Valkas pagasta pārvaldes vadītāju noslēgt Cerību līgumu par šī lēmuma
1.punktā minētās ēkas (būves) iegādi uz pašvaldības vārda un kārtot pilnvarojumu no ***, lai viņa
vārdā pasūtītu ēkas kadastrālo uzmērīšanu Valsts zemes dienestā un veiktu ēku īpašuma tiesību
nostiprināšanu zemesgrāmatā.
3. Finansējumu lēmuma 2.punktā minēto dokumentu sakārtošanai, aptuveni 600,-EUR apmērā,
nodrošināt no Valkas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.
4. Pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz *** vārda uzdot Valkas novada
pašvaldības Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot pirkuma līgumu un Grāmatvedības un
finanšu nodaļai 30 darba dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža veikt pirkuma summas
pārskaitījumu uz pirkuma līgumā norādīto Pārdevēja bankas kontu.
5. Par lēmuma 4.punkta izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.,
77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvā
rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.

10.§
Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu pārjaunošanu par SIA “Electrons.lv” nomājamām telpām
Valkā, Rīgas ielā 22 un Rīgas ielā 24
________________________________________________________________________
(A.Golubovs)
Valkas novada pašvaldība 2021.gada 13.novembrī saņēma SIA “Electrons.lv”, reģ. nr. 44103004331
(turpmāk - Nomnieks) vēstuli ar lūgumu grozīt 2005.gada 29.septembra līgumu par siltumenerģijas piegādi
un lietošanu, jo Nomnieks jau ilgstoši neizmanto nomājamās telpas Rīgas ielā 24, Valkā tādā platībā, kādā
tās nomāja sākotnēji. Šobrīd Nomnieks Rīgas ielā 24, Valkā nomā tikai 12,8 m2 platības no sākotnējiem
80,8 m2, savukārt Rīgas ielā 22, Valkā – 23 m2 platības no sākotnējiem 46 m2. Telpu nomas līgumi par
telpām Rīgas ielā 22 un 24 ar Nomnieku ir slēgti pirms vairāk kā 14 gadiem. Ņemot vērā minētās izmaiņas
nepieciešams pārjaunot minētos līgumus. Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu
Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 16.punktu iznomātājam ir tiesības, nerīkojot
izsoli, pārjaunot nomas līgumu nepasliktinot iznomātājam iepriekš slēgtā nomas līguma nosacījumus.
Mēneša nomas maksa par Nomnieka nomājamām telpām Rīgas ielā 24, Valkā ir 1,56 EUR/m 2 bez
PVN, savukārt Rīgas ielā 22 - 0,94 EUR/m2 bez PVN. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmā daļa nosaka nekustamā īpašuma nomas līgumu
maksimālo termiņu, kas nav ilgāks par 30 gadiem. Šī paša likuma panta pirmajā prim viens daļā rakstīts “ja slēdz šā panta pirmajā daļā minēto nekustamā īpašuma nomas līgumu uz laiku, kas ilgāks par sešiem
gadiem, publiskas personas nekustamā īpašuma iznomātājs nomas maksas apmēru vienpusēji pārskata
un, ja nepieciešams, maina ne retāk kā reizi sešos gados normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”
Uz 2021.gada 1.decembri Nomniekam nav parādsaistību saskaņā ar esošo nomas līgumu izpildi.
Pamatojoties uz minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 15.decembra lēmumu (protokols
Nr.12, 9.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunkta,
Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” 16.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže,
U.Ozoliņa, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, G.Albergs, A.Birkavs, J.Žurovičs),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt nedzīvojamo telpu nomas pārjaunojuma līgumu ar SIA “Electrons.lv”, reģ. nr.
44103004331 par nedzīvojamām telpām Valkā, Rīgas ielā 22 un Rīgas ielā 24 ar līguma termiņu
līdz 2024.gada 31.decembrim.
2. Apstiprināt nedzīvojamo telpu nomas maksu par SIA “Electrons.lv”, reģ. nr. 44103004331
nomājamām telpām 12,8 m2 platībā Rīgas ielā 24, Valkā - 1,75 EUR/m2 bez PVN, kuru iekļaut
nedzīvojamo telpu nomas pārjaunojuma līgumā.
3. Noslēgt vienošanos ar SIA “Electrons.lv”, reģ. nr. 44103004331 par grozījumiem 2005.gada
29.septembra līgumā par siltumenerģijas piegādi un lietošanu.

10

4. Uzdot Valkas novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas juristam sagatavot lēmuma 1.
un 3.punktā minētos līgumus un nodot to parakstīšanai Valkas novada pašvaldības
izpilddirektoram.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada pašvaldības izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV–4201.

11.§
Par iestādes “Kārķu feldšerpunkts” izveidošanu Valkas novada Kārķu pagastā
______________________________________________________________________________
(P.Pētersons)
Valkas novada pašvaldības dome izskata Kārķu pagasta pārvaldes vadītāja P.Pētersona 2021.gada
15.decembra iesniegumu par ierosinājumu izveidot iestādi “Kārķu feldšerpunkts”, “Ausmas”, Kārķu
pagastā, Valkas novadā. Šāda nepieciešamība radusies, jo pašreizējais A.Kārkliņas doktorāts savu
darbību izbeidz 10.12.2021. Lai nodrošinātu minimālos ārstnieciskos pakalpojumus šajā teritorijā, tiek lūgts
izveidot štata vietu “Ārsta palīgs”, piešķirt līdzekļus mēbeļu, datortehnikas un medicīniskā aprīkojuma
iegādei un telpu ikdienas uzturēšanai.
Pamatojoties uz minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 15.decembra lēmumu (protokols
Nr.12, 11.§) un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās
daļas 8.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumu Nr. 60 “Noteikumi par obligātajām
prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” 3.2.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, U.Ozoliņa, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš,
K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, G.Albergs, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Izveidot jaunu iestādi “Kārķu feldšerpunkts” no 2022.gada 1.janvāra ar amata vietu “Vadītājs – ārsta
palīgs” (pielikumā).
2. Iecelt par iestādes “Kārķu feldšerpunkts” vadītāju Sandru Strazdiņu.
3. Piešķirt jaunajai iestādei “Kārķu feldšerpunkts” finansējumu Valkas novada pašvaldības 2022.gada
budžetā 1500,- EUR apmērā nepieciešamā inventāra iegādei.
4. Reģistrēt Kārķu feldšerpunktu Veselības ministrijas Veselības inspekcijā.
5. Reģistrēt iestādi “Kārķu feldšerpunkts” LR Uzņēmuma reģistra Publisko personu un iestāžu
sarakstā.
6. Uzdot Administratīvi juridiskai nodaļai sagatavot jaunās iestādes “Kārķu feldšerpunkts” nolikumu.
7. Par Lēmuma 5. un 6.punkta izpildi atbild Administratīvi juridiskai nodaļas vadītājs.
8. Par lēmuma 4.punkta izpildi atbild Valkas novada Ērģemes un Kārķu pagastu pārvaldes vadītājs.
9. Lēmuma izpildi kontrolē novada pašvaldības izpilddirektors.
10. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
pielikums
Valkas novada pašvaldības domes
2021.gada 30.decembra lēmumam
(sēdes protokols Nr.18, 11.§)

Kārķu feldšerpunkta darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.
1.

Amats
Vadītājs – ārsta palīgs

Amata vietu
skaits
0.60

Algas likme par pilnu slodzi
EUR mēnesī
985,00

12.§
Par izsoli uz nekustamo īpašumu – dzīvokli Valkā, Rīgas ielā 34-6
_____________________________________________________________________________
(L.Engere)

11

Atbilstoši Valkas novada pašvaldības domes 2021. gada 30.septembra sēdes lēmumam (protokols
Nr.14,31.§), “Par atkārtotu dzīvokļa Valkā, Rīgas iela 34-6 izsoles organizēšanu”, šā gada 17.decembrī
plkst.10:00 notika nekustamā īpašuma izsole – pieteikumu atvēršana, kuras gaita tika protokolēta
noformējot izsoles protokolu Nr.1, kopumā uz divām lapām.
Dzīvoklis Valkā, Rīgas iela 34-6, kadastra numurs 9401 900 1608, kas sastāv no telpu grupas ar
kadastra apzīmējumu 9401 001 0818 001 003, platība 52.0m 2 un 520/2238 kopīpašuma domājamām
daļām no zemes gabala un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 9401 001 0818 001 un 9401 001 0818 002.
Nosacītā cena (sākotnējā cena) 1680,00 EUR (viens tūkstotis seši simti astoņdesmit euro).
Sludinājumi par iepriekš minētā nekustamā īpašuma izsoles noteikumu apstiprināšanu tika publicēti
14.10.2021. Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Valkas novada mājaslapā
www.valka.lv, sadaļā “pašvaldība – sludinājumi - izsoles”.
Līdz noteiktajam termiņam (16.12.2021. plkst.16:00) uz izsoli nebija reģistrējies neviens dalībnieks,
neskatoties uz to, ka informācija par izsoles rīkošanu, izsoles vietu un laiku bija publicēta arī laikrakstā
„Ziemeļlatvija”. Visos sludinājums ir publicēts identisks teksts, kurā norādīts gan izsoles objekta apraksts,
izsoles sākumcena, reģistrācijas maksa, nodrošinājuma naudas apjoms, maksāšanas veids, kā arī izsoles
laiks, vieta un reģistrācijas pieteikumu pieņemšanas laiks un vieta.
Tādējādi nav konstatēts fakts, ka par izsoles dalībnieku reģistrācijas laiku un vietu informācija nav bijusi
attiecīgi izziņota.
Lemjot par tālāko rīcību ar minēto nekustamo īpašumu, izvērtējot pašreizējo situāciju valstī, nav
lietderīgi sludināt jaunas izsoles laiku, bet gan ziņu par iespējām atsavināt minēto objektu ievietot Valkas
novada mājaslapā un arī informēt mājā esošo dzīvokļu īpašniekus par iespējām atsavināt dzīvokli par
atsavināšanas cenu, kas pazemināta par 20%, kas ir 1344,-EUR.
Ņemot vērā minēto un ievērojot Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2021.gada 17.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 1.§), Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 18.pantu, 19.pantu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, 21. panta
pirmās daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi,
G.Avote, J.Anže, U.Ozoliņa, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, G.Albergs,
A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Atzīt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Valkā, Rīgas iela 34-6, kas sastāv no
telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0818 001 003, platība 52.0 m 2 un 520/2238
kopīpašuma domājamām daļām no zemes gabala un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 9401 001
0818 001 un 9401 001 0818 002, 2021.gada 17.decembra izsoli par nenotikušu.
2. Lēmuma izpildi kontrolē novada pašvaldības izpilddirektors.

13.§
Par nekustamā īpašuma Valkas pagasts, “Alieši 99” atsavināšanas uzsākšanu
______________________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada pašvaldībā ir saņemts ***, dzīvo: ***, iesniegums ar lūgumu uzsākt atsavināšanas
procedūru zemes vienības Valkas pagastā “Alieši 99”, kadastra apzīmējums 9488 005 0286, atsavināšanai.
Nekustamais īpašums Valkas pagastā “Alieši 99”, kadastra numurs 9488 005 0286 sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0286, platība 0.0596ha, pieder Valkas novada pašvaldībai
(īpašuma tiesības nostiprinātas Valkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0057 2926).
Zemes reformas laikā minētais zemes gabals bijis piešķirts lietošanā ***. Ar Valkas pagasta padomes
2007.gada 10.aprīļa sēdes lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.5,6.§) uz zemes gabalu Valkas novada
Valkas pagastā „Alieši 99”, kadastra apzīmējums 9488 005 0286 tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības,
zemes gabals ir atzīts, kā pašvaldībai piekrītošs īpašums.
Starp Valkas pagasta padomi un *** 2007.gada 22.maijā noslēgts zemes nomas līgums
Nr.VND/2013/318. Uz zemes vienības atrodas *** piederoša būve, uz kuru īpašuma tiesības nav
nostiprinātas zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu,
pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas
zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas
nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.
Jāņem vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta ceturtā daļa, kas nosaka, ka
Publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas
ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem
proporcionāli viņu kopīpašuma daļām).
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Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta ceturto daļu, ja nekustamo
īpašumu iegūst likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par brīvu
cenu.
Pamatojoties uz minēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2021.gada 17.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 2.§) un ievērojot Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta ceturto daļu, 37.panta ceturto daļu un
44.pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumus Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, U.Ozoliņa, A.Dainis,
A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, G.Albergs, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav, ATTURAS
- nav,
Valkas novada pašvaldības dome
N O L E M J:
1. Uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma Valkas novada Valkas pagasts, „Alieši 99”, kadastra
numurs 9488 005 0286, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0286,
platība 0.0596 ha vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu kadastrāli uzmērot dabā,
atsavināšanu.
2. Lūgt *** iesniegt Valkas novada pašvaldībā ēku īpašuma tiesību apliecinošus dokumentus
3. Pēc ēku īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu saņemšanas uzdot Pašvaldības īpašuma
privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas, organizēt
nekustamā īpašuma novērtēšanu un sagatavot dokumentus īpašuma atsavināšanai.
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža
var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā
13A, Valmierā, LV 4201.
14.§
Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Sprīdīši” atsavināšanas uzsākšanu
_________________________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada pašvaldībā ir saņemts ***, dzīvo: ***, iesniegums ar lūgumu uzsākt atsavināšanas
procedūru zemes vienības Ērģemes pagastā “Sprīdīši”, kadastra apzīmējums 9452 008 0190,
atsavināšanai.
Nekustamais īpašums Ērģemes pagastā “Sprīdīši”, kadastra numurs 9452 008 0190, sastāv no trīs
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9452 008 0190, platība 1.2 ha, 9452 008 0191, platība 0.8 ha
un 9452 0192, platība 0.9 ha.
Ar Valkas novada domes 2011.gada 29.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.10,15.§), citu starpā arī
minētās zemes vienības ir atzītas kā piekrītošas pašvaldībai.
Zemes vienībām nav veikta kadastrālā uzmērīšana.
Uz zemes vienības “Sprīdīši”, kadastra apzīmējums 9452 008 0190, platība 1.2 ha, atrodas ***
piederošs ēku īpašums “Sprīdīši”, kadastra numurs 9452 508 0012, ko apliecina ieraksts Vidzemes rajona
tiesas Ērģemes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0055 8716.
Starp Valkas novada pašvaldību un *** 2018.gada 31.janvārī ir noslēgts zemes nomas līgums
Nr.14.17/18/30.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta ceturtā daļu, Publiskai
personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas
(būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem
proporcionāli viņu kopīpašuma daļām).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta ceturto daļu, ja nekustamo
īpašumu iegūst likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par brīvu
cenu.
Tas nozīmē, ka ēku īpašniekam ir tiesības atsavināt par brīvu cenu tikai zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9452 008 0190.
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 27.pantu, darījumus var veikt tikai ar īpašumu,
uz kuru ir nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatā, līdz ar to, pirmkārt, ir jāveic augstāk minētā zemes
gabala reģistrācija zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un tikai pēc tam ir veicamas darbības, kas saistītas
ar nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Pamatojoties uz minēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2021.gada 17.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 3.§) un ievērojot Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta ceturto daļu, 37.panta ceturto daļu un
44.pantu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
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3.panta piektās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumus Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže,
U.Ozoliņa, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, G.Albergs, A.Birkavs, J.Žurovičs),
PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
N O L E M J:
1. Sadalīt nekustamo īpašumu Ērģemes pagasts, Ērģeme „Sprīdīši”, kadastra numurs 9452 008
0190, atdalot no tā 9452 008 0191, platība 0.8 ha un 9452 0192, platība 0.9 ha, atdalītajām zemes
vienībām piešķirot nosaukumu “Princeses”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, saglabājot
zemes vienībām reģistrētos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.
2. Uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma Valkas novada Ērģemes pagastā „Sprīdīši”, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0190, platība 1.2 ha, atsavināšanas procedūru.
3. Pēc zemes vienības reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma
privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un
organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV
4201.
15.§
Par nekustamā īpašuma Valkā, “Celtnieks 214” atsavināšanas uzsākšanu
________________________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada pašvaldībā ir saņemts ***, dzīvo: *** 2021.gada 30.novembra iesniegums ar lūgumu
nodot atsavināšanai Valkas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Valkā, “Celtnieks 214”.
Nekustamais īpašums Valkā, “Celtnieks 214”, kadastra numurs 9401 008 0371, sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0371, platība 0.07 ha.
Saskaņā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 21 „Valkas novada teritorijas
plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināts ar
Valkas novada domes 2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.15.,6), publicēts „Latvijas
Vēstnesis” 17.01.2017.), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0371 atrodas savrupmāju un
vasarnīcu dzīvojamās apbūves teritorijā.
Ar Valkas novada domes zemes komisijas 18.09.2019. sēdes lēmumu (protokols nr.9,12.§) zemes
gabals ir atzīts kā pašvaldībai piekrītošs.
Par šo zemes vienību ir noslēgts zemes nomas līgums ar ***, (spēkā līdz 31.12.2026.), bez pirmpirkuma
tiesībām.
*** neatbilst nevienam no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.pantā norādītajiem
atsavināšanas ierosinātāja statusiem, līdz ar to ka viņa nevar būt atsavināšanas ierosinātāja.
Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības
iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, valsts un pašvaldības
mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē, taču, lai organizētu izsoli, nekustamais
īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz minēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2021.gada 17.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 4.§) un ievērojot Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu; 4.panta otro daļu; 6.panta otro daļu un 8.panta sesto daļu; likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14
deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, U.Ozoliņa, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula,
S.Pilskalne, D.Bašķe, G.Albergs, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
N O L E M J:
1. Uzsākt nekustamā īpašuma Valkā, “Celtnieks 214”, kadastra numurs 9401 008 0371, kas sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0371, platība 0.07 ha, atsavināšanu,
paredzot tās kadastrālai uzmērīšanai finanšu līdzekļus no Valkas novada pašvaldības 2022.gada
budžeta līdzekļiem.
2. Pēc zemes vienības īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda uzdot
Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas
komisijas funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kā arī sagatavot izsoles
noteikumus.
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3 . Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.,
77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā
rajona tiesā – Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.
16.§
Par ierosinājumu nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkā, Blaumaņa iela 12B
_____________________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada pašvaldībā ir saņemts SIA “GINNO TEHNIKA”, reģistrācijas nr.44103021948, juridiskā
adrese: Oktobra iela 4, Cēsis, Cēsu novads, 2021.gada 6.decembra iesniegums ar lūgumu nodot
atsavināšanai Valkas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Valkā, Blaumaņa iela 12B.
Nekustamais īpašums Valkā, Blaumaņa iela 12B, kadastra numurs 9401 005 0148, sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0148, platība 0.2988 ha, ir Valkas novada pašvaldības
īpašums, ko apliecina ieraksts Vidzemes rajona tiesas Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000
0043 6818.
Saskaņā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 21 „Valkas novada teritorijas
plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināts ar
Valkas novada domes 2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.15,6.§), publicēts „Latvijas
Vēstnesis” 17.01.2017.), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9401 006 0278 atrodas jauktas
ražošanas apbūves teritorijā.
Zemes vienība nav iznomāta.
SIA “GINNO TEHNIKA” neatbilst nevienam no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.pantā norādītajiem atsavināšanas ierosinātāja statusiem, līdz ar to ka viņi nevar būt atsavināšanas
ierosinātāji.
Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības
iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, valsts un pašvaldības
mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē.
Pamatojoties uz minēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2021.gada 17.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 5.§) un ievērojot Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta otro daļu, 6.panta otro daļu un 8.panta sesto daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14
deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, U.Ozoliņa, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula,
S.Pilskalne, D.Bašķe, G.Albergs, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
N O L E M J:
1. Uzsākt nekustamā īpašuma Valkā, Blaumaņa iela 12B, kadastra numurs 9401 005 0148, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0148, platība 0.2988 ha,
atsavināšanu.
2. Uzdot Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas
komisijas funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu, sagatavot izsoles noteikumus.
3 . Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.,
77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā
rajona tiesā – Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

17.§
Par ierosinājumu nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkā, “Mazkalnmelderi”
___________________________________________________________________________
(L.Engere)
Valkas novada pašvaldībā ir saņemts ***, personas kods ***, dzīvo: ***, 2021.gada 29.novembra
iesniegums ar lūgumu nodot atsavināšanai Valkas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
Valkā, “Mazkalnmelderi 1”, kas cieši robežojas ar viņas īpašumu Valkā, ***.
Nekustamais īpašums Valkā, “Mazkalnmelderi”, kadastra numurs 9401 007 0062, sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0056, platība 0.2673 ha, ir Valkas novada pašvaldības
īpašums, ko apliecina ieraksts Vidzemes rajona tiesas Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000
0061 9076.
Zemes vienība nav iznomāta.
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Saskaņā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 21 „Valkas novada teritorijas
plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināts ar
Valkas novada domes 2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.15,6.§), publicēts „Latvijas
Vēstnesis” 17.01.2017.), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0056 atrodas jauktas
ražošanas apbūves teritorijā.
*** neatbilst nevienam no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.pantā norādītajiem
atsavināšanas ierosinātāja statusiem, līdz ar to ka viņa nevar būt atsavināšanas ierosinātāja.
Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības
iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Minētais zemes gabals nav nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju realizēšanai.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, valsts un pašvaldības
mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē, taču, lai organizētu izsoli, nekustamais
īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Pamatojoties uz minēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2021.gada 17.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 6.§) un ievērojot Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta otro daļu, 6.panta otro daļu un 8.panta sesto daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17 punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti
(V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, U.Ozoliņa, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne,
D.Bašķe, G.Albergs, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
N O L E M J:
1. Uzsākt nekustamā īpašuma Valkā, “Mazkalnmelderi”, kadastra numurs 9401 007 0062, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0056, platība 0.2673 ha,
atsavināšanu.
2. Uzdot Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas
novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu, sagatavot
izsoles noteikumus.
3 . Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

18.§
Par atsavināšanai paredzētā Valkas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Valkā, “Kalnmelderu
zeme”, izsoles noteikumu apstiprināšanu un izsoles organizēšanu
_____________________________________________________________________________
(L.Engere)
Nekustamais īpašums Valkā, “Kalnmelderu zeme”, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9401 007 0051, platība 4.5270 ha, reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Valkas pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.1000 0056 3631 uz Valkas novada pašvaldības vārda.
Saskaņā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 21 „Valkas novada teritorijas
plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināts ar
Valkas novada domes 2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.15,6.§), publicēts „Latvijas
Vēstnesis” 17.01.2017.), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0051, atrodas rūpnieciskās
apbūves teritorijā. Zemes vienība atzīmēta kā degradēta teritorija. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
– neapgūta ražošanas apbūves zeme (kods 1000).
Ar Valkas novada pašvaldības domes 2021.gada 25.novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.17, 16.§)
tika uzsākt nekustamā īpašuma Valkā, “Kalnmelderu zeme”, kadastra numurs 9401 007 0138, kas sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0051, platība 4.5270 ha atsavināšanu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otrā daļa nosaka, ka atsavināšanai
paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; trešā daļa nosaka, ka nekustamā
īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura organizē
nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta sestā daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas
komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus, septītā daļa nosaka, ka nosacīto
cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka novērtēšanas komisija. Tā kā uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi
komisija nav apstiprināta, Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas veic novada pašvaldība.
Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu ir jāņem vērā:
1) Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās
daļas 2.punkts cita starpā noteic, ka pašvaldībām jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi,
tas ir, manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku
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cenu, tā paša likuma 7.panta pirmajā daļā norādīts, ka valsts un pašvaldību mantu aizliegts
atsavināt par acīmredzami pazeminātu cenu;
2) 2011.gada 1.februāra ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu
mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas budžetā,
nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
Lai noteiktu zemes vienības nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
1) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „VNF AĢENTŪRA”, reģistrācijas Nr.40003647600,
2021.gada 15.decembrī sagatavotā nekustamā īpašuma
- zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9401 007 0051, platība 4.5270 ha, visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir 22 600,00 EUR
(divdesmit divi tūkstoši seši simti euro un 00 centi);
2) saskaņā ar datiem no Valsts zemes dienesta, zemes vienības kadastrālā vērtība uz 2021.gada
1.septembri (pēc kadastrālās uzmērīšanas) ir 22 599.00 EUR;
3) nekustamā īpašuma bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2021.gada
1.septembri ir 22 599.00 EUR.
Ar zemes vienību atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda 528.00 EUR (seši
simti deviņdesmit euro un 00 centi) un sastāv no sekojošām izmaksām:
1) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „VNF AĢENTŪRA”, reģistrācijas Nr.40003647600,
pakalpojums zemes gabala tirgus vērtības noteikšanā, saskaņā ar 2021.gada 15.decembrī
sagatavoto Rēķinu, ir 135.00 EUR (bez PVN).
2) Zemes vienības kadastrālā uzmērīšana, kadastrālās uzmērīšanas veicējas Aidas Indusas
2021.gada 1.septembra Gala rēķins Nr.G-10-1/21 ir 428.00 EUR(bez PVN).
Izvērtējot minēto informāciju un ņemot vērā deputātu ieteikumus, atsavināmās zemes vienības
nosacītā cena tiek noteikta 23 163.00 EUR (divdesmit trīs tūkstoši viens simts sešdesmit trīs euro un
00 centi).
Pamatojoties uz minēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas
2021.gada 17.decembra sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 7.§) un ievērojot Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmo daļu, 8.panta otro, trešo, sesto un septīto daļu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14
deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, U.Ozoliņa, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula,
S.Pilskalne, D.Bašķe, G.Albergs, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt atsavināšanas procedūru un nodot atsavināšanai rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – “Kalnmelderu zeme”, kadastra numurs 9401 007
0138, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0051, platība 4.5270 ha.
2. Noteikt šī lēmuma 1.punktā minētajam nekustamajam īpašumam:
2.1. nosacīto cenu (sākotnējā cena) 23 163.00 EUR (divdesmit trīs tūkstoši viens simts sešdesmit
trīs euro un 00 centi);
2.2. nodrošinājuma apmēru 2310.00 EUR (divi tūkstoši trīs simti desmit euro);
2.3. reģistrācijas maksu EUR 30,00 EUR ( trīsdesmit euro).
3. Apstiprināt šī lēmuma 1.punktā minētā Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar
pielikumu.
4. Noteikt piedāvājumu atvēršanas laiku un vietu – 2022. gada 11.februārī plkst. 10:00, Beverīnas
ielas 3, Valkā, 2.stāva zālē.
5. Publicēt sludinājumu par atsavināšanas noteikumu apstiprināšanu un izsoli laikrakstos „Latvijas
Vēstnesis”, un „Ziemeļlatvija”, kā arī mājas lapā www.valka.lv
6. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada pašvaldības izpilddirektoram.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.,
77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt apstrīdēts Administratīvajā
rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201).
19.§
Par dzīvokļu jautājumu izskatīšanu
__________________________________________________________________________
(A.Dainis)
Pamatojoties uz iesniegtajiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2021.gada 16.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.12) un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 1.pantu, 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 14.,15.pantu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR
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– 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, U.Ozoliņa, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula,
S.Pilskalne, D.Bašķe, G.Albergs, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt ***, deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības I kārtas reģistrā, 1-istabas
dzīvokli Kūru ielā 9-2, Valkā, 1.stāvs, kopējā platība 27,7 m², dzīvojamā platība 19,1 m², dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe-daļēji labiekārtots.
2. Piešķirt ***, deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības I kārtas reģistrā, 1-istabas
dzīvokli Varoņu ielā 28-33, Valkā, 3.stāvs, kopējā platība 26,6 m², dzīvojamā platība 17,0 m²,
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).

20.§
Par Valkas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekļa ievēlēšanu
_____
(V.A.Krauklis)
2021.gada 2.jūlijā Valkas novada domes sēdē tika apstiprināta Izglītības, kultūras un sporta komiteja 7
locekļu sastāvā (protokols Nr.9,5.§).
2021.gada 25.novembra Valkas novada pašvaldības domes sēdē tika izbeigtas deputātes Marutas
Stabulnieces pilnvaras (protokols Nr.17, 26.§). Līdz ar to Izglītības, kultūras un sporta komitejā ir vakanta
viena komitejas locekļa vieta (iepriekš bija Maruta Stabulniece).
Valkas novada vēlēšanu komisijas 2021.gada 25.novembra sēdē (protokols Nr.2, 1.§) par Valkas
novada pašvaldības domes deputāti Marutas Stabulnieces vietā tika apstiprināta Unda Ozoliņa.
U.Ozoliņa novada pašvaldības domes sēdē deva savu piekrišanu darboties Izglītības, kultūras un sporta
komitejā.
Likuma „Par pašvaldībām” 55.panta pirmā daļa nosaka, ka katram deputātam jābūt vismaz vienas
domes komitejas loceklim.
Pamatojoties uz minēto un saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 10.punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote,
J.Anže, U.Ozoliņa, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, G.Albergs, A.Birkavs,
J.Žurovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Izglītības, kultūras un sporta komitejā ievēlēt deputāti Undu Ozoliņu.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

21. §
Par Valkas novada pašvaldības Attīstības lietu komitejas locekļa ievēlēšanu
_______________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
2021.gada 2.jūlijā Valkas novada domes sēdē tika apstiprināta Attīstības lietu komiteja 7 locekļu sastāvā
(protokols Nr.9,4.§).
2021.gada 25.novembra Valkas novada pašvaldības domes sēdē tika izbeigtas deputātes Marutas
Stabulnieces pilnvaras (protokols Nr.17, 26.§). Līdz ar to Attīstības lietu komitejā ir vakanta viena komitejas
locekļa vieta (iepriekš bija Maruta Stabulniece).
Valkas novada vēlēšanu komisijas 2021.gada 25.novembra sēdē (protokols Nr.2, 1.§) par Valkas
novada pašvaldības domes deputāti Marutas Stabulnieces vietā tika apstiprināta Unda Ozoliņa.
U.Ozoliņa novada pašvaldības domes sēdē deva savu piekrišanu darboties Attīstības lietu komitejā.
Likuma „Par pašvaldībām” 55.panta pirmā daļa nosaka, ka katram deputātam jābūt vismaz vienas
domes komitejas loceklim.
Pamatojoties uz minēto un saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 10.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote,
J.Anže, U.Ozoliņa, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, G.Albergs, A.Birkavs,
J.Žurovičs), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
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1. Attīstības lietu komitejā ievēlēt deputāti Undu Ozoliņu.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

22.§
Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā
no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.augustam
______________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Likumā “Par valsts budžetu 2022.gadam” ir noteikts finansējums pedagogu atalgojumam 2022.gada 8
mēnešiem, t.i. no 1.janvāra līdz 31.augustam pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm. Mērķdotācijas
apmērs vienam mēnesim ir atbilstošs 2021./2022.mācību gada pirmajos 4 mēnešos noteiktajam apjomam
katrai izglītības iestādei.
Valkas novadam no valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām 8 mēnešiem iedalīti:
- pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm EUR 793 168 (programmas 05.00.00 daļa 6.p.);
- interešu izglītības programmu realizēšanā EUR 42 304 (programmas 05.00.00 daļa 7.p.).
- bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā EUR 141 928 (programmas 10.00.00 daļa 9.p.);
- speciālās pirmsskolas izglītības grupām līdz 5 gadu vecumam EUR 26 720 (programmas 01.00.00
daļa 8.p.);
Mērķdotācijas sadale pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm Valkas novadā tiek veikta
saskaņā ar izglītojamo skaitu katrā izglītības iestādē un Ministru kabineta noteikumiem Nr.447
(05.07.2016.) “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”. Pamatojoties uz mērķdotācijas sadali
un Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 (05.07.2016.) “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, izglītības
iestādes veic pedagoģisko darbinieku tarifikāciju.
Pamatojoties uz minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, U.Ozoliņa,
A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula, S.Pilskalne, D.Bašķe, G.Albergs, A.Birkavs, J.Žurovičs), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadali Valkas novadā no
2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.augustam (1.- 2.pielikums).
2. Iekļaut valsts mērķdotācijas daļu katras Valkas novada pašvaldības izglītības iestādes budžetā.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
4. Lēmums stājas spēkā ar 2022.gada 1.janvāri.
1.pielikums
Valkas novada pašvaldības domes
2021.gada 30.decembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.18, 22.§)

Valsts budžeta programmas daļas mērķdotācijas sadale
pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Valkas novadā
no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. augustam

Darba samaksa, EUR

Valkas
Jāņa
Cimzes
ģimnāzija
65 035,77

Ērģemes
pamatskola

Valkas
pirmsskolas
izglītības
iestāde

Bērnu un
jauniešu
centrs
"Mice"

Valkas
novada
Bērnu jaunatnes
sporta
skola

15 185,54

x

x

x
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VSAOI 23,59%, EUR

15 341,94

3 582,27

x

x

x

Finansējums mēnesī, EUR

80 378

18 786

x

x

x

Vispārizglītojošo skolu
pedagogu finansējums

643 024

150 144

x

x

x

Darba samaksa, EUR

1 687,16

1 796,48

10 871,18

x

x

VSAOI 23,59%, EUR

398,00

423,79

2 564,51

x

x

Finansējums mēnesī, EUR

2 085

2 220

13 436

x

x

Bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā pedagogu
finansējums 8 mēn., EUR

16 680

17 762

107 486

x

x

Darba samaksa, EUR

x

x

2 702,27

x

x

VSAOI 23,59%, EUR

x

x

637,47

x

x

Finansējums mēnesī, EUR

x

x

3 340

x

x

Speciālās pirmsskolas izglītības
grupās līdz 5 gadu vecumam
bērnu izglītošanā pedagogu
finansējums 8 mēn., EUR

x

x

26 720

x

x

Darba samaksa, EUR

x

x

x

3 969,30

309,31

VSAOI 23,59%, EUR

x

x

x

936,36

72,97

Finansējums mēnesī, EUR

x

x

x

4 906

382

Interešu izglītības programmu
realizēšanas pedagogu
finansējums 8 mēn., EUR

x

x

x

39 248

3 056

8 mēn., EUR

2.pielikums
Valkas novada pašvaldības domes
2021.gada 30.decembra sēdes lēmumam
(protokols Nr.18, 22.§)

No valsts budžeta mērķdotācijas finansēto
Valkas novada vispārējās izglītības iestāžu vadītāju amata algas
no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. augustam
Nr.
p.k.

Izglītības iestāde

Algas likme,
EUR

Slodze

1.

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

1443.00

1

2.

Ērģemes pamatskola

1220.00

1
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23.§
Par saistošo noteikumu Nr. 33 „Grozījumi 2021. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2021. gada budžets”” apstiprināšanu
_______________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības komiteju pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu un
struktūrvienību iesniegumiem un faktiskās budžeta izpildes, Valkas novada pašvaldības 2021.gada
budžeta grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
1) Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta
transfertiem;
2) Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
3) Precizēti pamatbudžeta izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
Pamatojoties uz minēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punkta un
46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14
deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, U.Ozoliņa, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula,
S.Pilskalne, D.Bašķe, G.Albergs, A.Birkavs, J.Žurovičs),PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.33„Grozījumi 2021.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 “Valkas novada pašvaldības 2021.gada budžets” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.33 „Grozījumi 2021.gada 13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
“Valkas novada pašvaldības 2021.gada budžets” trīs dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Administratīvi juridiskai nodaļai nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas
novada pašvaldības ēkā Semināra ielā 9, Valkā, Valkas novadā.
4. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

24.§
Par grozījumu Valkas novada domes 2020.gada 24.septembra lēmumā “Par mantas
nodošanu un sociālo pakalpojumu deleģēšanu biedrībai ”Latvijas Sarkanais Krusts””
________________________________________________________________________
(A.Golubovs)
Saskaņā ar Valkas novada domes (turpmāk - Pašvaldība) 2020.gada 24.septembra lēmuma “Par
mantas nodošanu un sociālo pakalpojumu deleģēšanu biedrībai ”Latvijas Sarkanais Krusts”” (protokols
Nr.11,6.§) (turpmāk - Lēmums) 2.punktu sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai “Latvijas Sarkanais
Krusts”, Reģ.Nr.40008002279 (turpmāk - Biedrība) tika deleģēts nodrošināt “Dienas aprūpes centra”
pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem Rūjienas ielā 3E, Valkā, Valkas novadā un grupu
dzīvokļu pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem Tālavas ielā 33, Valkā, Valkas novadā
(turpmāk - Pakalpojumi).
Pašvaldība 2021.gada 5.janvārī saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(turpmāk – Ministrija) vēstuli Nr. 1-132/33 “Par saņemtajiem deleģēšanas līgumu projektiem”, kurā
Ministrija aicina Pašvaldību veikt nepieciešamos labojumus un papildinājumus deleģēšanas līgumu tekstā,
kā arī pārskatīt Lēmumu, tādējādi nodrošinot to tiesiskumu un atbilstību ārējo normatīvo aktu prasībām.
Pašvaldība deleģēšanas līgumus izlaboja un papildināja, nosūtot tos e-pastā atkārtoti Ministrijai, kura
labotos un papildinātos līgumus saskaņoja. Ministrija vēstules 3.punktā norāda, ka Valsts pārvaldes
iekārtas likuma (turpmāk – Likums) “40. panta pirmajā daļā kā priekšnoteikums pārvaldes uzdevuma
deleģēšanai ir norādīts tas, ka pilnvarotā persona minēto uzdevumu var veikt efektīvāk. Deleģēšanas
efektivitāte ārējos normatīvajos aktos nav definēta, tā ir jāizvērtē pašvaldības domei. Ministrijas ieskatā
pārvaldes uzdevuma izpilde deleģējot būtu efektīvāka tādā gadījumā, ja rezultātā pārvaldes uzdevums
tiktu izpildīts ar mazākiem izdevumiem (resursiem), ar mazāku administratīvo slogu, ar labākiem
rezultātiem u.tml. Piemēram, ja pilnvarotās personas rīcībā jau ir visi nepieciešamie resursi pārvaldes
uzdevuma izpildei, bet pašvaldībai nav, tad pašvaldībai ir jāvērtē un jāsalīdzina, kādi būtu pašvaldības
izdevumi, deleģējot uzdevumu, un kādi, nodrošinot uzdevuma izpildi pašai, kā arī, vai abos gadījumos
uzdevuma izpildes rezultativitāte būtu salīdzināma un kur tā būtu augstāka.” Lēmumā deleģēšanas
efektivitātes izvērtējums netika ietverts.
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Pašvaldība ir ņēmusi vērā Ministrijas iebildumus un ir izvērtējusi Biedrībai deleģējamo Pakalpojumu
efektivitāti:
1) Pašvaldībai nav pietiekoša pieredze sniegt Pakalpojumus salīdzinot ar Biedrības ilggadējo
gan vietējo, gan starptautisko pieredzi,
2) Pašvaldībai nav pietiekoši cilvēkresursi Pakalpojumu nodrošināšanai salīdzinot ar Biedrības
iespējām piesaistīt cilvēkresursus, jo Biedrība Latvijā nodrošina 11 sociālo aprūpes centru
darbību, sadalot un organizējot darbiniekus tā, lai sniedzamie sociālās aprūpes pakalpojumi būtu
nepārtraukti, turklāt Biedrība regulāri veic savu darbinieku profesionālo pilnveidi, pieredzes
apmaiņu atbilstoši pieaugošajām amata un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanas prasībām,
3) Pašvaldībai būs mazāks administratīvs slogs, jo kontrolējot un koordinējot Pakalpojumu
izpildi, Pašvaldība patērēs minimālus darbinieku, dokumentu aprites un finanšu resursus,
4) Pakalpojumu nodrošināšanas deleģēšana Biedrībai ir par 10% ekonomiski izdevīgāka nekā
Pašvaldībai nodrošinot Pakalpojumus pašai,
5) Pašvaldībai nav jāplāno papildus izdevumi Pakalpojumu infrastruktūras uzturēšanai un
attīstībai,
6) Pakalpojumu īstenošanai Pašvaldībai būtu jāizveido divas jaunas struktūrvienības, savukārt
Biedrībai jau ir nokomplektētas darbinieku komandas Pakalpojumu nodrošināšanai.
Kopumā secināms, ka Biedrība Pašvaldības deleģētos Pakalpojumus var veikt efektīvāk.
Pamatojoties uz minēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkta,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmās daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14
deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, U.Ozoliņa, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula,
S.Pilskalne, D.Bašķe, G.Albergs, A.Birkavs, J.Žurovičs),PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Grozīt Valkas novada domes 2020.gada 24.septembra lēmumu “Par mantas nodošanu un sociālo
pakalpojumu deleģēšanu biedrībai ”Latvijas Sarkanais Krusts”” (protokols Nr.11,6.§), izsakot
2.punktu šādā redakcijā:
“2. Deleģēt sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”,
Reģ.Nr.40008002279 “Dienas aprūpes centra” Rūjienas ielā 3E, Valkā, Valkas novadā un grupu
dzīvokļu Tālavas ielā 33, Valkā, Valkas novadā pakalpojumu nodrošināšanu personām ar
garīga rakstura traucējumiem.”
2. Uzdot Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam informēt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju par pieņemto lēmumu.
3. Noteikt, ka starp Valkas novada pašvaldību un biedrību ”Latvijas Sarkanais Krusts” noslēgtie
2021.gada 29.marta līgumi Nr. VND/4-22/20/396 “par telpu Rūjienas ielā 3E, Valkā un kustamas
mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai ”Latvijas
Sarkanais Krusts”” un Nr. VND/4-22/20/397 “par nekustamā īpašuma Tālavas ielā 33, Valkā un
kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai
”Latvijas Sarkanais Krusts”” tiek izbeigti līdz ar deleģēšanas līguma (nodrošināt dienas aprūpes
centra Rūjienas ielā 3E, Valkā, Valkas novadā un grupu dzīvokļu Tālavas ielā 33, Valkā, Valkas
novadā pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem) izbeigšanu.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada pašvaldības izpilddirektors.

25.§
Par grozījumu Valkas novada domes 2021. gada 27. maija lēmumā “Par ģimeniskai videi
pietuvināta bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma
institūcijā deleģēšanu un mantas nodošanu biedrībai ”Latvijas SOS – bērnu ciematu
asociācija”

____________________________________________________________________
(A.Golubovs)
Saskaņā ar Valkas novada domes (turpmāk - Pašvaldība) 2021. gada 27. maija lēmumu “Par
ģimeniskai videi pietuvināta bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma
institūcijā deleģēšanu un mantas nodošanu biedrībai ”Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācija”” (protokols
Nr. 6,3.§) (turpmāk - Lēmums) 1.punktu sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai “Latvijas SOS - bērnu
ciematu asociācija”, reģ. Nr. 40008029381 (turpmāk - Biedrība) tika deleģēts veikt ģimeniskai videi
pietuvināta bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (turpmāk Pakalpojums) institūcijā Cimzes ielā 2, Valkā, Valkas novadā (turpmāk kopā saukts – Deleģētais
uzdevums).
Deleģētā uzdevuma ietvaros ir plānots izveidotajā Pakalpojumā nodrošināt līdz 8 (astoņiem) bērniem
atrasties ģimeniskā vidē, ko veiks SOS vecāki, asistenti un atbalsta personāls (sociālais darbinieks,
psihologs u.c. speciālisti pēc nepieciešamības).
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Pašvaldība 2021.gada 8.decembrī saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(turpmāk – Ministrija) vēstuli Nr. 1-132/10627 “Par deleģēšanas līguma projektu ar biedrību “Latvijas SOS
- bērnu ciematu asociācija”, kurā Ministrija aicina Pašvaldību iekļaut Lēmumā Deleģētā uzdevuma
efektivitātes izvērtējumu un veikt nepieciešamos labojumus un papildinājumus deleģēšanas līguma
projektā. Ministrija vēstulē norāda, ka Valsts pārvaldes iekārtas likuma (turpmāk – Likums) “40. panta
pirmajā daļā kā priekšnoteikums pārvaldes uzdevuma deleģēšanai ir norādīts tas, ka pilnvarotā persona
minēto uzdevumu var veikt efektīvāk. Deleģēšanas efektivitāte ārējos normatīvajos aktos nav definēta, tā
ir jāizvērtē pašvaldības domei. Ministrijas ieskatā pārvaldes uzdevuma izpilde deleģējot būtu efektīvāka
tādā gadījumā, ja rezultātā pārvaldes uzdevums tiktu izpildīts ar mazākiem izdevumiem (resursiem), ar
mazāku administratīvo slogu, ar labākiem rezultātiem u.tml. Piemēram, ja pilnvarotās personas rīcībā jau
ir visi nepieciešamie resursi pārvaldes uzdevuma izpildei, bet pašvaldībai nav, tad pašvaldībai ir jāvērtē un
jāsalīdzina, kādi būtu pašvaldības izdevumi, deleģējot uzdevumu, un kādi, nodrošinot uzdevuma izpildi
pašai, kā arī, vai abos gadījumos uzdevuma izpildes rezultativitāte būtu salīdzināma un kur tā būtu
augstāka.” Lēmumā deleģēšanas efektivitātes izvērtējums netika ietverts. Tāpat Ministrija norāda, ka
atbilstoši “Likuma 45. panta trešajai daļai līgumiskās deleģēšanas procedūra nosaka, ka lēmumā par
deleģēšanu konstatē deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus. Līdz ar to domes
lēmumā ir norādāmas ne tikai atsauces uz tām ārējām tiesību normām, no kurām izriet pašvaldības
tiesības deleģēt konkrēto pārvaldes uzdevumu (vai uzdevumus), bet arī atrunājami būtiskākie deleģēšanas
nosacījumi, kas pamato šo nepieciešamību, piemēram, deleģēšanas termiņš, deleģētā pārvaldes
uzdevuma finansēšanas nosacījumi, deleģēšanas līguma izbeigšana pie īpašiem nosacījumiem un citi
būtiski aspekti.
Pašvaldība ir ņēmusi vērā Ministrijas iebildumus un ir izvērtējusi Deleģētā uzdevuma Biedrībai
efektivitāti:
1) Pašvaldībai nav pieredze sniegt Pakalpojumu salīdzinot ar Biedrības ilggadējo gan vietējo, gan
starptautisko pieredzi, jo Pakalpojuma īstenošanai nepieciešams atbilstošas kvalifikācijas un
pieredzes speciālists – “SOS mamma vai tētis (vecāki)”, kuru vislabāk spēj nodrošināt Biedrība,
2) Pašvaldībai būs mazāks administratīvs slogs, jo kontrolējot un koordinējot Deleģētā uzdevuma
izpildi, Pašvaldība patērēs minimālus resursus,
3) Pakalpojuma nodrošināšana Biedrībai ir par 20 % ekonomiski izdevīgāka nekā Pašvaldībai
nodrošinot Pakalpojumu pašai,
4) Pašvaldībai nav jāplāno papildus izdevumi Pakalpojuma infrastruktūras uzturēšanai,
5) Pakalpojumu īstenošanai Pašvaldībai būtu jāizveido jauna struktūrvienība, savukārt Biedrībai jau
ir nokomplektēta darbinieku komanda (SOS vecāki un tā asistenti) Pakalpojuma nodrošināšanai.
Kopumā secināms, ka Biedrība Pakalpojumu var veikt efektīvāk nekā Pašvaldība.
Pašvaldība apņemas deleģēt Biedrībai Deleģētu uzdevumu uz 5 (pieciem) gadiem no dienas, kad
Pašvaldība un Biedrība parakstīs telpu Cimzes ielā 2, Valkā un kustamās mantas nodošanas –
pieņemšanas aktus saskaņā ar Pašvaldības un Biedrības 2021.gada 29.jūnijā noslēgto līgumu Nr. VND/422/21/234 par nekustamā īpašuma Cimzes ielā 2, Valkā un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības
lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai ”Latvijas SOS - bērnu ciematu asociācija”.
Deleģētā uzdevuma līgumā paredzēts iekļaut nosacījumus par līguma izbeigšanu: katra puse var
vienpusēji uzteikt līgumu pirms termiņa, rakstveidā brīdinot par to otru pusi vismaz 6 (sešus) mēnešus
iepriekš un katra puse var uzteikt līgumu, neievērojot līgumā noteikto uzteikuma termiņu, ja otra puse rupji
pārkāpj līguma noteikumus vai pastāv svarīgs iemesls, kas neļauj turpināt līguma attiecības, vai līgumu
uzsaka, ja vairs nepastāv tā noslēgšanas pamatnoteikumi vai speciālie deleģēšanas nosacījumi Biedrībai
saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma normām.
Deleģētais uzdevums tiks finansēts no:
- ienākumiem kā atlīdzības par sniegto Pakalpojumu Pašvaldībai 860,00 EUR apmērā, kuru
Pilnvarotā persona izmantos Deleģētā uzdevuma veikšanai un savas darbības nodrošināšanai;
- Pašvaldības finansējuma kā budžeta finansējuma, kuru Pašvaldība parasti piešķir gada sākumā
nevalstiskajām organizācijām, un/vai kā Biedrībai nepieciešamā līdzfinansējuma Eiropas Savienības
struktūrfondu, Pašvaldības un citu institūciju finansēto pasākumu un citu projektu īstenošanai.
Biedrībai uzdoto Deleģēto uzdevumu Pašvaldība novērtēs pēc šādiem kritērijiem:
- Deleģētā uzdevuma veikšanas un no tiem izrietošo pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktība un
pieejamība;
- Deleģētā uzdevuma izpildes darbu procesu un finanšu efektivitātes rādītāji;
- Pakalpojumu saņēmēju apmierinātība ar pakalpojuma kvalitāti (iedzīvotāju un juridisko personu
uzklausīšana, savlaicīga atbilžu sniegšana uz lūgumiem, sūdzībām, priekšlikumiem vai
jautājumiem, pamatotu sūdzību skaits un citi);
- finanšu līdzekļu un investīciju piesaiste, projektu realizācijas efektivitāte;
- ieguldījumi infrastruktūrā, sistēmās un pamatlīdzekļos, kas nodrošina Pakalpojuma sniegšanu, to
dinamika;
- iekšējās kontroles sistēmas darbības novērtējums;
- personāla kvalifikācijas novērtējums.
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Deleģējot Deleģēto uzdevumu Biedrībai tiks sasniegti šādi rezultāti:
- bērns ir sagatavots patstāvīgai dzīvei;
- bērns ir apmierināts ar sniegto Pakalpojumu;
- bērnam nav zudusi saikne ar viņa izcelsmes ģimeni, ja tas ir bērna interesēs;
- ir pilnvērtīgi realizēta vispusīga bērna attīstība;
- bērns aktīvi piedalās lēmumu, kuri tieši ietekmēs viņa dzīvi, pieņemšanā.
Pamatojoties uz minēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punkta,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmās daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14
deputāti (V.A.Krauklis, V.Vesingi, G.Avote, J.Anže, U.Ozoliņa, A.Dainis, A.Roga, V.Zariņš, K.Sula,
S.Pilskalne, D.Bašķe, G.Albergs, A.Birkavs, J.Žurovičs),PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1. Grozīt Valkas novada domes 2021. gada 27. maija lēmumu “Par ģimeniskai videi pietuvināta
bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā deleģēšanu un
mantas nodošanu biedrībai ”Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācija”” (protokols Nr. 6,3.§),
izsakot 3.punktu šādā redakcijā:
“3. Uzdot Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot lēmuma 1.punktā minētā
deleģējamā pakalpojuma deleģēšanas līgumu (saskaņojot līguma projektu ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju), iekļaujot šādus nosacījumus:
3.1. sabiedriskā labuma organizācija biedrība “Latvijas SOS - bērnu ciematu asociācija” veic
ģimeniskai videi pietuvināta bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu institūcijā Cimzes ielā 2, Valkā, Valkas novadā saskaņā ar Eiropas Reģionālās
attīstības fonda 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu
aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai
sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas
plānu īstenošanai” projektu “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā”, Nr.
9.3.1.1/18/I/015,
3.2. pašvaldība deleģē sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai “Latvijas SOS - bērnu
ciematu asociācija” veikt ģimeniskai videi pietuvināta bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā Cimzes ielā 2, Valkā, Valkas novadā izpildi
bez vecāku gādības palikušiem bērniem, nodrošinot šo pakalpojumu līdz 8 (astoņiem)
bērniem,
3.3. ģimeniskai videi pietuvināta bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojuma institūcijā maksas apmēra izmaiņu kritērijus un kārtību,
3.4. pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtību,
3.5. deleģētā uzdevuma izpildes kvalitātes novērtējuma kritērijus un sasniedzamos
rezultātus,
3.6. konfidencialitātes un personas datu aizsardzības nosacījumus,
3.7. līguma spēkā stāšanās, izbeigšanas un grozīšanas noteikumus.
2. Uzdot Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam informēt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju par pieņemto lēmumu.
3. Uzdot Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam un Valkas novada Sociālā dienesta vadītājas
vietniecei - sociālai darbiniecei sagatavot un iesniegt saskaņošanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai līguma projektu par ģimeniskai videi pietuvināta bērnu ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā deleģēšanu sabiedriskā
labuma organizācijai biedrībai ”Latvijas SOS - bērnu ciematu asociācija”.
4. Noteikt, ka starp Valkas novada pašvaldību un biedrību ”Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācija”
noslēgtais 2021.gada 29.jūnija līgums Nr. VND/4-22/21/234 “par nekustamā īpašuma Cimzes ielā
2, Valkā un kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai
biedrībai ”Latvijas SOS - bērnu ciematu asociācija”” tiek izbeigts līdz ar deleģēšanas līguma (veikt
ģimeniskai videi pietuvināta bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu institūcijā Cimzes ielā 2, Valkā, Valkas novadā) izbeigšanu.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada pašvaldības izpilddirektors.
Sēde slēgta 2021.gada 30.decembrī, plkst.11.15
Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

