Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko
personu, kas aizsargāta saskaņā ar Personas datu aizsardzības regulu, kas tiek
piemērota Latvijā no 2018.gada 25.maija.
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2019.gada 25.aprīlī

Nr.6

Sēde sasaukta 2019.gada 25.aprīlī plkst.10:00.
Sēdi atklāj 2019.gada 25.aprīlī plkst.10:00.
Tiek veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.
Protokolē – Valkas novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas jurista palīgs Gundega Ukre.
Piedalās deputāti: Vents Armands KRAUKLIS, Agris SIMULIS, Agris KRASTIŅŠ, Andris DAINIS, Maruta
STABULNIECE, Jānis ANŽE, Vilmārs VESINGI, Dace BAŠĶE, Aivars SJADEME, Aivars GAILIS, Sandra
PILSKALNE, Evija SMANE, Kristaps SULA, Viesturs ZARIŅŠ
Nepiedalās deputāti:
Unda OZOLIŅA – aizņemta pamatdarbā
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
Aleksandrs Golubovs – Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs
Vilnis Vilguts – datorsistēmu un datortīklu administrators
Aivars Ikšelis – Izglītības un kultūras daļas vadītājs
Guntis Bašķis – izpilddirektora vietnieks
Ainārs Zābers - izpilddirektors
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietniece
Valdis Rogainis – Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs
Ivo Leitis – sabiedrisko attiecību speciālists
Toms Simtiņš – projektu vadītājs
Ligita Sīmane – Valkas pagasta pārvaldes vadītāja
Valdis Šaicāns – Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs
Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja vietniece budžeta plānošanas
jautājumos
Uzaicināti - nav
Novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atklāj novada domes sēdi un lūdz iesniegto
darba kārtību (pielikumā) papildināt ar 21.jautājumu “Par projekta “Mūsdienīga projektora un gaismu
necaurlaidīgu žalūziju iegāde Kārķu tautas nama zālei” izstrādi un līdzfinansēšanu”. Deputāti vienbalsīgi
nobalsoja
par 21.jautājumu iekļaušanu darba kārtībā.
Atklāti vārdiski balsojot: PAR - 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane. K.Sula,
V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Valkas novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT 2019.gada 25.aprīļa novada domes sēdes DARBA KĀRTĪBU:
Darba kārtība :
1. Par projekta “Valkas novada pašvaldības Kārķu brīvprātīgā ugunsdzēsēju formējuma veiktspējas
uzlabošana” izstrādi un līdzfinansēšanu.

2. Par projekta “Atpūtas un rotaļu laukuma labiekārtošana Kārķu pagastā” izstrādi un līdzfinansēšanu.
3. Par projekta “Pa Lustiņdruvas zvēru un putnu pēdām” izstrādi un līdzfinansēšanu.
4. Par iesniegumu par zemes gabala Ausekļa iela 3 daļas maiņu pret zemes gabalu Valkā, Strautu ielā
2A.
5. Par ēdināšanas pakalpojumu cenu apstiprināšanu speciālās pirmsskolas izglītības iestādē
“Pumpuriņš”.
6. Par Valkas novada kapsētu maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
7. Par pirmsskolas grupas būvniecības izmaksām Mierkalna tautas namā.
8. Par grāmatas projektu “Voldemārs Zāmuēls”.
9. Par grozījumiem 2019.gada 28.februāra Valkas novada domes lēmumā (sēdes protokols Nr.3, 6.§)
“Par dalību XI Starptautiskajā folkloras festivālā “Dejas mieram” Ibillinā, Izraēlā”.
10. *** iesnieguma izskatīšana.
11. Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkas pagastā, “Sviestiņi”, nodošanu
atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu.
12. Par iesniegumu par zemes vienības Valkā, Tālavas iela 43, daļas atsavināšanu.
13. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
14. Par Valkas novada domes priekšsēdētāja komandēšanu uz Odesu, Ukrainā.
15. Par Valkas novada domes priekšsēdētāja komandēšanu uz Ibillinu, Izraēlā.
16. Par neizmantotā papildatvaļinājuma daļas piešķiršanu Valkas novada domes priekšsēdētājam.
17. Par projekta “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā” realizēšanai nepieciešamo dzīvokļu Valkā,
Varoņu ielā 40-62 un Varoņu ielā 40-63, īpašuma tiesību nostiprināšanu.
18. Par dalību Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrībā “Ziemeļvidzeme”.
19. Par saistošo noteikumu Nr.6 “Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Valkas
novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu.
20. Par Valkas novada domes 2018.gada pārskata apstiprināšanu.
21. Par projekta “Mūsdienīga projektora un gaismu necaurlaidīgu žalūziju iegāde Kārķu tautas nama zālei”
izstrādi un līdzfinansēšanu.
1.§
Par projekta “Valkas novada pašvaldības Kārķu brīvprātīgā ugunsdzēsēju
formējuma veiktspējas uzlabošana” izstrādi un līdzfinansēšanu
_________________________________________________________________
(T.Simtiņš)
Valkas novada dome izstrādā projektu “Valkas novada pašvaldības Kārķu brīvprātīgā ugunsdzēsēju
formējuma veiktspējas uzlabošana”, 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
“Pievilcīga un pieejama teritorija” 5. rīcībai “Izglītības, kultūrvides un sporta aktivitāšu attīstīšana”.
Projekta mērķis ir palielināt lauku iedzīvotāju drošību un aizsardzību nelaimes gadījumā, kā arī veicināt
sabiedrības iesaistīšanos vietējās brīvprātīgās sabiedriskās aktivitātes tā veicinot pašapziņu par drošības
nozīmību partnerības teritorijā. Projekta ietvaros ir plānots veikt logu un durvju nomaiņu DEPO ēkai, kā
arī iegādāties apkures katlu un ugunsdzēsības inventāru (šļūtenes, spiedvada atslēgas, šļūteņu turētājus,
stobrus, ūdens savācējus, spiedvadus, darba apģērbu (bikses, zābakus un cimdus), kaprona trosi,
degvielas kannas, ķēdes motorzāģi u.c.).
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 16324.25, no kurām attiecināmas ir EUR 15 000.00, kur
90% jeb EUR 13 500.00 no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums un 10% jeb EUR 1500.00 ir Valkas
novada domes līdzfinansējums, kā arī neattiecināmās izmaksas EUR 1324.25, kopā veidojot EUR
2824.25 līdzfinansējumu Valkas novada domei.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 15.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.5, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 18.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta “Valkas novada pašvaldības Kārķu brīvprātīgā ugunsdzēsēju formējuma veiktspējas
uzlabošana” 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 “Pievilcīga
un pieejama teritorija” 5. rīcībai "Izglītības, kultūrvides un sporta aktivitāšu attīstīšana".

2. Ja projekta tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar
līdzfinansējumu EUR 2824.25 (divi tūkstoši astoņi simti divdesmit četri euro un 25 centi) apmērā no
kopējām izmaksām EUR 16324.25 (sešpadsmit tūkstoši trīs simti divdesmit četri euro un 25 centi).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
2.§
Par projekta “Atpūtas un rotaļu laukuma labiekārtošana Kārķu pagastā”
izstrādi un līdzfinansēšanu
_________________________________________________________________
(T.Simtiņš)
Valkas novada dome izstrādā projektu “Atpūtas un rotaļu laukuma labiekārtošana Kārķu pagastā”,
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 “Pievilcīga un pieejama teritorija” 4. rīcībai
“Jaunu pakalpojumu izveidošana, to pieejamības uzlabošana”.
Valkas novada dome 2017.gadā ir izstrādājusi Būvprojektu “Atpūtas un rotaļu laukums” Valkas novada
Kārķu pagastā. Projekta ietvaros plānots esošo rotaļu elementu demontāžu un pārvietošanu, esošo
elementu atjaunošanu, jaunu atpūtas solu uzstādīšanu, drenāžas izbūvi, bruģētu celiņu izveidi,
apgaismojuma izveidi, sajūtu takas ierīkošanu, volejbola laukumu sakārtošanu un jaunu rotaļu elementu
uzstādīšanu.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 37539,50, no kurām attiecināmas ir EUR 15 000.00, kur
90% jeb EUR 13 500.00 no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums un 10% jeb EUR 1500.00 ir Valkas
novada domes līdzfinansējums, kā arī neattiecināmās izmaksas EUR 22539,50, kopā veidojot EUR
24039,50 līdzfinansējumu Valkas novada domei.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 15.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.5, 3.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta “Atpūtas un rotaļu laukuma labiekārtošana Kārķu pagastā” 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 “Pievilcīga un pieejama teritorija” 4. rīcībai
“Jaunu pakalpojumu izveidošana, to pieejamības uzlabošana”.
2. Ja projekts tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar
līdzfinansējumu EUR 24039,50 (divdesmit četri tūkstoši trīsdesmit deviņi euro un 50 centi) apmērā.
3. Valkas novada dome projekta apstiprināšanas gadījumā apņemas ne vēlāk kā 2 gadu laikā pēc rotaļu
un atpūtas laukuma labiekārtošanas uzstādīt jaunos elementus kā tas paredzēts pēc specifikācijas
būvprojektā.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
3.§
Par projekta “Pa Lustiņdruvas zvēru un putnu pēdām” izstrādi un līdzfinansēšanu
_________________________________________________________________
(T.Simtiņš)
Valkas novada dome izstrādā projektu “Pa Lustiņdruvas zvēru un putnu pēdām”, 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 “Pievilcīga un pieejama teritorija” 3. rīcībai “Dabas
un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana”.
Projektā plānota takas izveide ar zvēru pēdu un putnu spārnu izzinošiem elementiem, tā plānota uz
zemes gabala “Lustiņdruva”, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716, kadastra apzīmējums
94660050304. Projekta teritorijā plānots uzstādīt dēļu laipu 94 metru garumā. Gar laipas malām 10
informatīvi elementi par dažādu zvēru pēdām, kas dzīvo Lustiņdruvā un 1 atraktīvs stends par apkārtnē

dzīvojošo putnu spārnu lielumu izzināšanu. Lai meža izzināšanu un iešanu padarītu atraktīvāku, plānotas
arī 3 brīvdabas konstrukcijas ar šķēršļu elementiem.
Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir EUR 8250.00, no kurām 90% jeb EUR 7425.00
no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums un 10% jeb EUR 825.00 ir Valkas novada domes
līdzfinansējums.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 15.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.5, 4.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5. un 6.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta “Pa Lustiņdruvas zvēru un putnu pēdām” 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 “Pievilcīga un pieejama teritorija” 3. rīcībai " Dabas un kultūras
objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana ".
2. Ja projekts tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar
līdzfinansējumu EUR 825.00 (astoņi simti divdesmit pieci euro) apmērā.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
4.§
Par iesniegumu par zemes gabala Ausekļa iela 3 daļas maiņu
pret zemes gabalu Valkā, Strautu iela 2A
_________________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, personas kods ***, dzīvo ***, 2019.gada 8.aprīļa iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu
par Valkas novada domei piederoša zemes gabala Valkā, Strautu iela 2A maiņu pret iesnieguma
iesniedzēja īpašumā esošu zemes vienības daļu, tika konstatēts:
Zemes vienība Valkā, Ausekļa iela 3, kadastra apzīmējums 9401 008 0202, platība 1.0784ha, ir ***
īpašums (Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījums Nr.134).
Uz zemes vienības atrodas daļa no bijušās Valkas pilsētas slidotavas teritorijas.
Zemes vienība Valkā, Strautu iela 2A, kadastra apzīmējums 9401 008 0218, platība 0.1787ha, pieder
Valkas novada domei. Uz zemes vienības atrodas pašvaldībai piederoša būve. Minētais īpašums nav
nostiprināts zemesgrāmatā.
Pašvaldībai piederošā zemes vienība Strautu iela 2A, atrodas starp *** piederošo zemes vienību Valkā,
Ausekļa iela 3 un *** piederošo zemes vienību Strautu iela 2, kadastra apzīmējums 9401 008 0208.
Iesniedzot iesniegumu, sarunā *** norādīja, ka viņam piederošā zemes vienība robežojas ar Valkas
novada domei piederošo zemes vienību Ausekļa iela 5 (uz kuras atrodas arī bijušās slidotavas ģērbtuve).
Lai racionāli plānotu zemes vienību turpmāko attīstību un apsaimniekošanu, būtu lietderīgi veikt
iesniegumā norādīto teritoriju apmaiņu.
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., minētās zemes vienības atrodas publiskās apbūves teritorijā.
Ņemot vērā, ka pašvaldība nedrīkst ieguldīt savus finanšu līdzekļus citas personas īpašuma
sadalīšanai, zemes vienības Valkā, Ausekļa iela 3, sadalīšanas procedūra un ar to saistītie izdevumi ir
jāsedz zemes vienības īpašniekam.
Tas uzsvērts arī Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
3.pantā, kas nosaka, ka Publiska personas rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu
līdzekļu un mantas izlietojumu.
Izvērtējot apmaināmās zemes nepieciešamību, pašvaldība ir jāvadās no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 38.panta 1.daļas, kur noteikts, ka publiskas personas nekustamo īpašumu var
mainīt pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams publiskas personas funkciju izpildes
nodrošināšanai.
Ņemot vērā, ka apmaināmās teritorijas tieši robežojas, kā arī to, ka zemes vienība Valkā, Strautu iela
2A nav nepieciešama pašvaldības funkciju realizēšanai, jo uz zemes vienības Valkā, Strautu iela 2A
esošā būve ir nolietojusies un netiek izmantota, kā arī to, ka šī brīža zemes vienības Strautu iela 2A
izvietojums nerada vieglu šīs zemes vienības apsaimniekošanu, apmaiņa ir atbalstāma, pie noteikuma,

ka *** pats finansē zemes vienības sadalīšanas procedūru un apmaiņa var notikt tikai jau pēc reālu zemes
vienību tirgus vērtības noteikšanas.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 15.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.5, 5.§) un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 1.daļas;
3.panta un 38.panta 1.daļas; likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže,
V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt *** ierosinājumu par zemes vienības Valkā, Ausekļa ielā 3, kadastra apzīmējums 9401 008
0202, platības 0.1787ha platībā apmaiņu pret Valkas novada domes piederošo zemes vienību Strautu
iela 2A, kadastra apzīmējums 9401 008 0218, platība 0.1787ha.
2. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai organizēt Valkas novada pašvaldībai piederošās zemes
vienības Valkā, Strautu iela 2A, kadastra apzīmējums 9401 008 0218, platība 0.1787ha, dokumentu
sagatavošanu un pašvaldības īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.
3. Informēt *** par zemes vienības sadalīšanas procedūras uzsākšanai nepieciešamajām darbībām, kā
arī par to, ka zemes vienības Valkā, Ausekļa iela 3, sadalīšanas procesu *** finansē no personīgajiem
līdzekļiem.
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.
5.§
Par ēdināšanas pakalpojumu cenu apstiprināšanu
pirmsskolas izglītības iestādē „Pumpuriņš”
____________________________________________________
(A.Ikšelis)
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Pirmsskolas izglītības iestādes „Pumpuriņš” par
nepieciešamību apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu cenas. Cenas ir aprēķinātas ņemot vērā izsludinātā
iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana speciālā pirmskolas II ‘’Pumpuriņš’’ audzēkņiem”
rezultātus.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 15.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.5, 9.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.punkta g) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis,
S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes „Pumpuriņš” ēdināšanas pakalpojumu cenas bez PVN :
1.1. Brokastis – EUR 0,50;
1.2. Pusdienas – EUR 0,89;
1.3. Launags – EUR 0,50;
1.4. KOPĀ – EUR 1,89.
2. Apstiprinātajām cenām piemērot pievienotās vērtības nodokli atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa
likumam.
3. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
4. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
6.§
Par pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Valkas novada kapsētās
_________________________________________________________________
(A.Golubovs)
2019.gada 5.martā Latvijas Republikas Satversmes tiesa pasludināja spriedumu lietā Nr.2018-08-03
(turpmāk tekstā - Spriedums) (stājies spēkā 06.03.2019.), kas nosaka, ka pašvaldības par kapavietas
piešķiršanu nav tiesīgas iekasēt no iedzīvotājiem pakalpojuma maksu vai nomas maksu. Sprieduma
secinājumu daļas 14.2.punktā ir secināts, ka kapavietas piešķiršana nav pakalpojums, par kuru
pašvaldības dome būtu tiesīga noteikt samaksu.

Valkas novada dome 2018.gada 29.martā pieņēma lēmumu (protokols Nr.4, 8.§.) “Par Valkas novada
kapsētu maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu”, kurā tika apstiprināts Valkas novada kapu
maksas pakalpojumu cenrādis.
Ņemot vērā Spriedumu, ir jāapstiprina jauns Valkas novada kapsētu maksas pakalpojumu cenrādis.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Saimniecisko lietu komitejas 2019.gada 15.aprīļa lēmumu
(protokols Nr.3, 2.§), Finanšu komitejas 2019.gada 15.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 9.§) un
vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g) apakšpunkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pakalpojumu izcenojumus Valkas novada kapsētās saskaņā ar cenrādi (pielikumā).
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
3. Atcelt Valkas novada domes 2018.gada 29.marta sēdes lēmumu “Par Valkas novada kapsētu maksas
pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” (protokols Nr.4, 8.§).
4. Par lēmuma izpildi atbild Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs un Valkas, Ērģemes
un Kārķu, Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītāji.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 25.aprīļa sēdes lēmumam
(protokols Nr.6, 6.§)
Pakalpojumu izcenojumi Valkas novada kapsētās
Nr.
p.k.
1
1.1.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez
PVN,
EUR

Vienreizējā maksa par jaunas kapavietas
rezervēšanu:
Cimzes kapos:

1.1.1.

Vienvietīga kapavieta (5.25m 2)

gb

41,32

1.1.2.

(9m 2)

gb

57,85

1.1.3.

Trīsvietīga kapavieta

(12m 2)

gb

74,38

1.1.4.

Četrvietīga kapavieta (15m2)

gb

90,91

1.2.

Divvietīga kapavieta

Meža, Ebreju kapos:

1.2.1.

Vienvietīga kapavieta (5.25m 2)

gb

24,79

1.2.2.

Divvietīga kapavieta (9m 2)

gb

41,32

1.2.3.

Trīsvietīga kapavieta (12m 2)

gb

57,85

1.2.4.

(15m2)

gb

74,38

1.3.1.

Četrvietīga kapavieta
Stoķu, Ērģemes, Vijciema, Aumeisteru
kapos:
Vienvietīga kapavieta (5.25m 2)

gb

8,26

1.3.2.

Divvietīga kapavieta (9m 2)

gb

16,53

1.3.3.

Trīsvietīga kapavieta (12m 2)

gb

24,79

1.3.4.

Četrvietīga kapavieta (15m2)

gb

33,06

diennakts
diennakts

4,13
4,13

1 reize
1 reize

16,53
12,40

1 reize

3,305

1.3.

3.1.
3.2.

Kapličas iznomāšana:
Cimzes, Aumeisteru, Meža kapos
Ērģemes, Stoķu kapos
Kapličas iznomāšana bēru ceremonijas
laikā:
Cimzes, Aumeisteru, Meža kapos
Ērģemes, Stoķu kapos

4.

Sēru zvana izmantošana bēru ceremonijā

2.
2.1.
2.2.
3.

5.
6.

Dēļu iznomāšana kapu malu
nostiprināšanai
Par atkritumu izvešanu pēc bēru
ceremonijas

1 reize

4,13

1 reize

3,72

7.§
Par pirmsskolas grupas būvniecības izmaksām Mierkalna tautas namā
_________________________________________________________________
(V.Šaicāns)
Dome izskata Vijciema un Zvārtavas pagasta pārvalžu vadītāja Valda Šaicāna 2019.gada 12.aprīlī
iesniegto iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu EUR 25000,00 apmērā Zvārtavas pagasta
Mierkalna tautas nama remontdarbiem, lai telpas pārveidotu un piemērotu pirmsskolas grupas
izvietošanai.
2019.gada 1.jūnijā ir nolemts slēgt Ozolu sākumskolu. Pēc skolas slēgšanas ir nolemts Pirmsskolas
izglītības sniegšanas vietu noteikt Zvārtavas pagasta Mierkalna tautas namā.
Lai varētu izvietot pirmskolas grupu Mierkalna tautas namā, ir nepieciešams izremontēt un pielāgot
telpas. Tā, kā šajās telpās ir paredzēta izglītības iestāde, tad obligāti ir vajadzīgs būvprojekts.
Šobrīd ir atrasts uzņēmējs, kurš ir tiesīgs un spējīgs sagatavot interjera un arhitektūras projektu, kas
kopā ar saskaņošanu maksā EUR 2400.00 bez PVN. Uzņēmējs, kas sagatavos inženiersadaļu un
būvniecības tāmi, ir piekritis darba veikšanai, bet nav apstiprinājis izmaksas.
Prognozējamā būvniecības tāme EUR 19900.00.
Minimālās kopējās izmaksas:
1. Arhitektūras projekts - 2400,00
2. Inženierdaļa – 2600,00
3. Būvniecība 19900,00
Kopā minimums EUR 24900,00 bez PVN.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 15.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.5, 10.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
4.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane,
K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu EUR 24900,00 (divdesmit četri tūkstoši deviņi simti euro) Zvārtavas pagasta
pirmsskolas grupas būvniecības izmaksām Mierkalna tautas namā.
2. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļa un Vijciema un Zvārtavas pagasta pārvalžu
vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
8.§
Par grāmatas projektu “Voldemārs Zāmuēls”
__________________________________________________
(A.Ikšelis)
Valkas novada dome 2019.gada 20.martā saņēmusi no SIA “Jumava”, reģ. Nr.40103116195, juridiskā
adrese Dzirnavu iela 73 – 1, Rīga, vēstuli par to, ka vēsturnieks Jānis Tomaševskis sadarbībā ar SIA
“Jumava” ir uzsākuši sagatavot izdošanai grāmatu “Voldemārs Zāmuēls”, kurš bija izcila personība,
Latvijas sabiedriski politiskais darbinieks, jurists, Latvijas Senāta senators, viens no Latviešu strēlnieku
pulku veidotājiem un Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes priekšsēdētājs. SIA “Jumava” lūdz atbalstīt
grāmatas projektu ar grāmatas iepirkumu. Vienas grāmatas cena 15,- euro – vēlamais iepirkums 150
grāmatas. Kopā 2250,- euro.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada
15.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 1.§), un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
5.punkta,atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane,
K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

Paredzēt nākamā gada budžetā 100 grāmatu iegādei finansējumu EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci
simti euro) J.Tomaševska grāmatas “Voldemārs Zāmuēls” iegādei Valkas novada domes
prezentācijas vajadzībām.

2.
3.
4.
5.

Lēmuma 1.punktā minētos līdzekļus apmaksāt no 2020.gada pašvaldības budžeta.
Par lēmumu izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
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.
9.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada 28.februāra sēdes lēmumā
“Par dalību XI Starptautiskajā folkloras festivālā
“Dejas mieram” Ibillinā, Izraēlā” (protokols Nr.3, 6.§)
____________________________________________________________________
(A.Ikšelis)

2019.gada 28.februārī Valkas novada dome pieņēma lēmumu “Par dalību XI Starptautiskajā folkloras
festivālā “Dejas mieram” Ibillinā, Izraēlā” (protokols Nr.3, 6.§), ar kuru nolēma komandēt Valkas pagasta
VPDK “Spriņģi” vadītāju *** uz Ibillinu (Izraēlā) pavadot VPDK “Spriņģi”, apmaksājot kolektīva vadītājam
30% apmērā 7 komandējuma dienas un lidmašīnas biļeti Rīga – Telaviva – Rīga (nepārsniedzot EUR
300,00).
Dome 2019.gada 11.aprīlī saņēmusi iesniegumu no Valkas novada Valkas pagasta Vidējās paaudzes
deju kolektīva “Spriņģi” vadītāja *** ar lūgumu Valkas novada domei deleģēt citu personu dalībai XI
Starptautiskajā folkloras festivālā “Dejas mieram” Ibillinā, Izraēlā, sakarā ar to, ka VPDK “Spriņģi” vadītājs
*** personisku iemeslu dēļ laikā no 2019.gada 30.septembra līdz 6.oktobrim (ieskaitot) nevarēs pavadīt
kolektīvu uz Ibillinu (Izraēla).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada
15.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 5.§), un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
5.punkta un 2010.gada 12.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar
komandējumiem saistīti izdevumi”, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis,
A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis,
S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Grozīt Valkas novada domes 2019.gada 28.februāra sēdes lēmuma “Par dalību XI Starptautiskajā
folkloras festivālā “Dejas mieram” Ibillinā, Izraēlā” (protokols Nr.3, 6.§) 1. un 4.punktu, izsakot to
sekojošā redakcijā:
“1. Komandēt dalībai XI Starptautiskajā folkloras festivālā “Dejas mieram” Ibillinā, Izraēlā, laikā no
2019.gada 30.septembra līdz 6.oktobrim (ieskaitot) :
- Valkas pagasta Vidējās paaudzes deju kolektīva “Spriņģi” dalībnieci *** uz Ibillinu (Izraēla) pavadot
Vidējās paaudzes deju kolektīvu “Spriņģi”,
- Valkas pilsētas kultūras nama modes deju grupas “Aija” vadītāju *** uz Ibillinu (Izraēla) pavadot
Valkas pilsētas kultūras nama modes deju grupu “Aija”.
4. Valkas pagasta Vidējās paaudzes deju kolektīva “Spriņģi” dalībniecei *** un Valkas pilsētas
kultūras nama modes deju grupas “Aija” vadītājai *** pēc komandējuma iesniegt komandējuma
atskaiti Grāmatvedības un finanšu nodaļā.”
2. Par lēmumu izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
10.§
*** iesnieguma izskatīšana
_________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada dome 2019.gada 26.martā ir saņēmusi ***, dzīvo ***, iesniegumu ar lūgumu piešķirt
pabalstu, sakarā ar dzīvokļa juridisko noformēšanu.[..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2018.gada 15.aprīlī lēmumu
(protokols Nr.2, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže,
V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atteikt ***, dzīvo ***, piešķirt pabalstu īpašuma tiesību noformēšanai.

2. 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 Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkas pagastā, “Sviestiņi”,
nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Ņemot vērā 2018.gada 25.janvāra Valkas novada domes sēdes lēmuma (protokols Nr.1, 37.§)
1.punktu, ***, 2018.gada 18.janvāra iesniegumu, ar kuru tiek apliecināta vēlme izpirkt zemes gabalu
Valkas pagastā “Sviestiņi”, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļu un izvērtējot Valkas novada domes
rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
1. Nekustamais īpašums Valkas pagastā “Sviestiņi”, kadastra numurs 9488 010 0215, sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0215, platība 0.2069ha, pieder Valkas novada domei, ko
apliecina ieraksts Valkas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0058 5652.
2. Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu: 9488 010 0215, platība 0.2069ha zemes reformas gaitā ir
bijis piešķirts lietošanā ***. Uz zemes gabala atrodas *** piederošs ēku īpašums ar kadastra numuru
9488 510 0215, uz kuru īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.
3. Ar Valkas pagasta padomes 2007.gada 10.jūlija sēdes lēmumu *** tika izbeigtas zemes lietošanas
tiesības uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Sviestiņi”, kadastra apzīmējums 9488 010
0215.
4. Zemes nomas līgums Nr.12 ar ***, par zemes gabalu “Sviestiņi” ir noslēgts 2007.gada 20.septembrī.
5. Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 8.punktu,
pašvaldībai piederošu 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.
6. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 4.daļu, ja nekustamo īpašumu
iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu;
7. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 2.daļa nosaka, ka atsavināšanai paredzētā
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā; 3.daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma
novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kura organizē
nekustamā īpašuma novērtēšanu, pie kam, tā paša panta 6.daļa nosaka, ka mantas novērtēšanas
komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus, 7.daļa nosaka, ka nosacīto
cenu atbilstoši mantas vērtībai nosaka novērtēšanas komisija. Tā kā uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi
komisija nav apstiprināta, Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas veic dome.
8. Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu, ir jāņem vērā:
8.1. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta
pirmās daļas 2.punkts, kas cita starpā noteic, ka publiskām personām jārīkojas ar finanšu
līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai
personai par iespējami augstāku cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka publiskas
personas mantu aizliegts atsavināt par acīmredzami pazeminātu cenu;
8.2. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, kas nosaka,
ka līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā zemesgabala nosacītā cena nedrīkst
būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai
zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī;
8.3. 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas
atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu
mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās atvasinātās publiskās personas
budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.
9. Lai noteiktu atsavināmā objekta nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
9.1. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē” 2019.gada
14.martā sagatavotā nekustamā īpašuma Valkas pagastā, “Sviestiņi”, kadastra numurs 9488 010
0215, visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir: EUR 1700.00 (viens tūkstotis septiņi simti euro);
9.2. Valsts zemes dienesta noteiktā zemes gabala kadastrālā vērtība uz 01.01.2019. ir EUR 881.00
(astoņi simti astoņdesmit viens euro);
9.3. nekustamā īpašuma bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2019.gada 1.janvāri
ir EUR 389.57 (trīs simti astoņdesmit deviņi euro un 57 centi).

10. Ar atsavināmā objekta atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda EUR 536.57 (pieci
simti trīsdesmit seši euro 57 centi)
10.1. Zemes vienības robežu plānu sagatavošana: EUR 380.00, 2018.gada 25.oktobra Rēķins Nr.G10-2/18;
10.2. īpašuma reģistrācija zemesgrāmatā (kancelejas nodeva): EUR 35.57, nepiemērojot PVN;
10.3. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē”
reģistrācijas Nr.44103009697, pakalpojums zemes gabala tirgus vērtības noteikšanā, saskaņā
ar 2019.gada 18.martā sagatavoto Rēķinu Nr.3/19-053, ir EUR 121.00, ar PVN.
Izvērtējot 8. un 9.punktā minēto informāciju un ņemot vērā 7.punktu, atsavināmā zemes gabala
nosacītā cena tiek noteikta EUR 2236.57 (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit seši euro 57 centi).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 17.aprīļa lēmumu (protokols Nr.4, 2.§) un vadoties no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas, 37.panta ceturtās
daļas un 44.panta septītās daļas; tā paša likuma Pārejas noteikumu 12.punkta; Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punkta
un 7.panta pirmā daļas un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže,
V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas novada Valkas pagastā, “Sviestiņi”, kadastra
numurs 9488 010 0215, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 010 0215, platība
0.2069ha nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Sviestiņi”, kadastra numurs 9488 010 0215, kopējā platība 0.2069ha,
nosacīto cenu EUR 2236.57 (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit seši euro 57 centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir zemes gabala pirmpirkuma
tiesības, nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
5. Pēc apliecinājuma saņemšanas uzdot Valkas novada domes juristam sagatavot nekustamā īpašuma
pirkuma līgumu.
6. 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.

12.§
Par iesniegumu par zemes vienības Valkā, Tālavas iela 43, daļas atsavināšanu
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)
2019.gada 3.aprīlī ir saņemts ***, personas kods ***, dzīvojošas *** iesniegums ar lūgumu nodot
atsavināšanai zemes gabala Valkā, Tālavas iela 43, daļu, kuru viņa šobrīd nomā. Izvērtējot Valkas novada
domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:
Saskaņā ar ierakstu zemesgrāmatā (Valkas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 336) nekustamais
īpašums Valkā, Tālavas iela 43, kadastra numurs 9401 005 0449, sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9401 005 0449, platība 26610m 2 un ēkas ar adresi Parka iela 2/2. Īpašums reģistrēts uz
Valkas novada pašvaldības vārda.
Uz zemes gabala Tālavas iela 43, atrodas daudzstāvu dzīvojamās ēkas, kā arī mazstāvu dzīvojamās
ēkas ar adresi: Parka iela 2B un Tālavas iela 45, kurās atrodas privatizēti dzīvokļu īpašumi.
Ar Valkas novada domes Zemes komisijas 2017.gada 25.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 8.§)
tika nolemts apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamā īpašuma Valkas
novada Valkā, Tālavas iela 43, kadastra numurs 9401 005 0449, sastāvā esošās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9401 005 0449, platība 26610m2, sadalīšanai.
Projekta mērķis – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 005 0449 sadalīšana, dzīvojamām
mājām Valkā Parka iela 2B un Tālavas iela 45 funkcionāli noteiktos zemes gabalus.
Šobrīd jau ir noslēgts līgums par pakalpojumu zemes ierīcības darbu izpildei, lai izdalītu zemes platību,
kas nepieciešama augstāk minēto dzīvojamo māju uzturēšanai un zemes nodošanu īpašumā bez
atlīdzības.
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 gabals Tālavas iela 43, kadastra apzīmējums 9401 005 0449 atrodas
mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā.
Iesniegumā minētā zemes gabala daļa robežojas ar dzīvojamai mājai Parka iela 2B funkcionāli
piesaistītā platības teritoriju. Teritorija jau šobrīd tiek izmantota mazdārziņa vajadzībām. Nomas līgumā ir
norāde, ka uz šī zemes gabala nomnieku nevar tikt attiecināta pirmpirkuma tiesība, gadījumā, ja zemes
gabals tiek atsavināts.
*** neatbilst nevienam no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.pantā norādītajiem
atsavināšanas ierosinātāja statusiem, līdz ar to viņa nevar būt atsavināšanas ierosinātājs.
Pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības
iestādēm to funkciju nodrošināšanai, bez tam pašvaldības mantas atsavināšanas pamatveids ir
pārdošana izsolē.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa samērīguma principu, demokrātiskas iekārtas principu un
Administratīvā procesa likuma 66.panta 1.daļas 4.punktu (kas nosaka lietderības apsvērumu saturu par
administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu ieguvumu
un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības
ieguvums), izvērtējot, ka uz zemes vienības atrodas pašvaldībai piederošas ēkas un būves, kā arī ņemot
vērā, ka šobrīd notiek Valkas novada Teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde, kura ietvaros var tikt
izlemts jautājums par turpmāko zemes vienības izmantošanu un iespējamo nodošanu atsavināšanai, ***
iesniegums pēc būtības var tikt izskatīts tikai pēc novada teritorijas plānojuma grozījumu stāšanās spēkā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 17.aprīļa lēmumu (protokols Nr.4, 3.§) un vadoties no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta 1.daļas; likuma „Par pašvaldībām” 14.panta „Pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības:” 2.daļas 1.punkta pašvaldībai ir tiesības izstrādāt
pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības
programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību, 14.panta 2.daļas 3.punkta,
kas nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže,
V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nenodot atsavināšanai daļu no zemes vienības Valkā, Tālavas iela 43.
2. Noteikt, ka pēc grozījumu Valkas novada teritorijas plānojumā spēkā stāšanās, *** ir tiesības atkārtoti
iesniegt iesniegumu par zemes vienības daļas nodošanu atsavināšanai.
3. 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.
13.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
_________________________
(V.Rogainis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2019.gada 17.aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr.4 ), vadoties no Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta un likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta,14., 15.pantiem, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 3istabu dzīvokli Varoņu ielā 30-6, Valkā, kopējā platība 60,3 m 2, dzīvojamā platība 43,6 m 2,
2.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
2. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2-istabu
dzīvokli Varoņu ielā 36-1, Valkā, kopējā platība 51,9 m 2, dzīvojamā platība 35,4 m 2, 1.stāvs,
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.

3. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 3-istabu
dzīvokli Merķeļa ielā 13A-34, Valkā, kopējā platība 67,4 m 2, dzīvojamā platība 43,2 m 2, 3.stāvs,
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks””.
4. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2-istabu
dzīvokli Rīgas ielā 6B-13, Valkā, kopējā platība 41,5 m 2, dzīvojamā platība 28,1 m 2, 1.stāvs,
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
5. 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).
14.§
Par Valkas novada domes priekšsēdētāja komandēšanu uz Odesu, Ukrainā
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to
nepiedalās.
Valkas novada dome 2019.gada 15.aprīlī saņēmusi novada domes priekšsēdētāja iesniegumu ar
lūgumu viņu komandēt uz Odesu (Ukrainā) no 2019.gada 18.maija līdz 25.maijam (ieskaitot). Brauciena
mērķis – Vidzemes plānošanas reģiona organizētā vizīte, tikšanās ar Odesas apgabala administrāciju,
kopīgas konsultatīvās padomes darba grupas izveidošana sadarbības attīstības plānošanai.
Saņemts arī Odesas apgabala administrācijas ielūgums un Vidzemes plānošanas reģiona
29.03.19.vēstule Nr.1.7/187 ar lūgumu komandēt Valkas novada domes priekšsēdētāju uz Odesu,
Ukrainā no 2019.gada 18.-25.maijam, lai vienotos par sadarbības iespējām izglītības, zinātnes, kultūras,
sporta, sociālekonomiskās attīstības un uzņēmējdarbības sadarbības jomā.
Ēdināšanas izdevumus segs uzņemošā puse. Viesnīcas izdevumus un lidmašīnas biļetes RīgaOdesa-Rīga pēc rēķina piestādīšanas sedz novada dome.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta
un 2010.gada 12.oktobra MK Noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistīti
izdevumi”, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Komandēt Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli uz Odesu (Ukraina) no
2019.gada 18.-25.maijam (ieskaitot), lai Vidzemes Plānošanas reģiona delegācijas sastāvā tiktos ar
Odesas apgabala administrācijas pārstāvjiem.
2. Apmaksāt novada domes priekšsēdētājam dienas naudu 100% apmērā par lēmuma 1.punktā
minētajām 8 komandējuma dienām.
3. Apmaksāt aviobiļešu Rīga-Odesa-Rīga iegādes izdevumus un viesnīcas izdevumus pēc piestādītā
rēķina.
4. Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim par darbu atpūtas dienās
2019.gada 18., 19.un 25.maijā piešķirt atpūtas dienas 2019.gada 15.,16.un 17.maijā.
5. Domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim pēc komandējuma iesniegt komandējuma
atskaiti Grāmatvedības un finanšu nodaļā.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
15.§
Par Valkas novada domes priekšsēdētāja komandēšanu uz Ibillinu, Izraēlā
____________________________________________________________________
(V.Zariņš)
Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to
nepiedalās.
Valkas novada dome 2019.gada 17.aprīlī saņēmusi novada domes priekšsēdētāja iesniegumu ar
lūgumu viņu komandēt uz Ibillinu (Izraēlā) no 2019.gada 30.septembra līdz 6.oktobrim (ieskaitot).
Brauciena mērķis – pārstāvēt Valkas novada domi sadarbības pilsētas Ibillinas organizētajā XI
Starptautiskajā folkloras festivālā “Dejas mieram”.

2014.gada 26.jūlijā tika parakstīts Ibillinas un Valkas novada domes sadarbības līgums, kas paredz
kopīgu kultūras pasākumu un kopīgu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu uzstāšanās organizēšanu
un grupu apmaiņu. 2019.gada 5.februārī saņemts Ibillinas folkloras deju grupas “Jaffra” oficiāls ielūgums.
Uzņemošā puse nodrošina izmitināšanu un ēdināšanu.
Izdevumus par lidmašīnas biļetēm Rīga -Tel Aviva - Rīga sedz novada dome.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta,
Darba likuma 143.panta 4.daļu un 2010.gada 12.oktobra MK Noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā
atlīdzināmi ar komandējumiem saistīti izdevumi”, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti
(A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis,
S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Komandēt Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli uz Ibillinu (Izraēla) no
2019.gada 30.septembra līdz 6.oktobrim (ieskaitot).
2. Apmaksāt novada domes priekšsēdētājam dienas naudu 30% apmērā par lēmuma 1.punktā
minētajām 7 komandējuma dienām.
3. Apmaksāt aviobiļešu Rīga – Tel Aviva - Rīga iegādes izdevumus.
4. Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim par darbu atpūtas dienās
2019.gada 5.un 6.oktobrī piešķirt atpūtas dienas 2019.gada 10.un 11.oktobrī.
5. Domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim pēc komandējuma iesniegt komandējuma
atskaiti Grāmatvedības un finanšu nodaļā.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

16.§
Par neizmantotā papildatvaļinājuma daļas piešķiršanu
Valkas novada domes priekšsēdētājam
______________________________________________________
(V.Zariņš)
Novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to
nepiedalās.
Valkas novada dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa
2019.gada 15.aprīļa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neizmantotā papildatvaļinājuma daļu par 2018.gadu
(3 darba dienas) no 2019.gada 27.maija līdz 2019.gada 29.maijam (ieskaitot).
Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmās daļas un Valkas novada domes 2012.gada 27.decembra
nolikuma Nr.12 „Valkas novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums” (protokols
Nr.14, 11.§) 2.2. punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim neizmantotā
papildatvaļinājuma daļu par 2018.gadu 3 darba dienas laikā no 2019.gada 27.maija līdz 2019.gada
29.maijam (ieskaitot).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

17.§
Par projekta “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā” realizēšanai nepieciešamo dzīvokļu
Valkā, Varoņu ielā 40 – 62 un Varoņu iela 40-63, īpašuma tiesību nostiprināšanu
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Projekta “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā”,Nr.9.3.1.1/18/I/015 ietvaros, dzīvokļos Valkā,
Varoņu ielā 40 – 62 un Varoņu ielā 40-63, tiks izveidots jauniešu dzīvokļa pakalpojums 8 jauniešiem.
Projekta dokumentācijas sagatavošanai ir nepieciešams pievienot īpašumtiesības apliecinošos
dokumentus (zemesgrāmatas nodalījumu dzīvokļiem kopā ar dzīvojamās mājas kopīpašuma domājamu
daļu norakstu).

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas,
pašvaldībai ir tiesības iegūt un atsavināt nekustamo īpašumu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības, bet Likuma 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldības
pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības mantu.
Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta 2.daļā ir norādīts, ka dzīvokļa īpašums kā lietu kopība sastāv no
atsevišķā īpašuma un attiecīgas kopīpašuma domājamās daļas. Dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošais
atsevišķais īpašums un kopīpašuma domājamā daļa tiesiski nav atdalāmi.
Dzīvoklis Nr.62, Valkā, Varoņu ielā 40, sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0309
001 062, platība 54.6m 2 un 546/36440 kopīpašuma domājamām daļām. Dzīvoklis atrodas daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas 3.stāvā, tajā ir 2 istabas, labiekārtots.
Dzīvoklis Nr.63, Valkā, Varoņu ielā 40, sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0309
001 063, platība 45.4m 2 un 454/36440 kopīpašuma domājamām daļām. Dzīvoklis atrodas daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas 3.stāvā, tajā ir 2 istabas, labiekārtots.
Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 6.panta 2.daļu, dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā
ierakstīšanu zemesgrāmatā.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta 2.daļas un 6.panta
2.daļu; likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. un 3.punktu, kā arī 21. panta 17 punktu, atklāti
balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Reģistrēt zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda sekojošus dzīvokļu īpašumus:
1.1. dzīvoklis Valkā, Varoņu ielā 40-62, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 007
0309 001 062, platība 54.6m 2 un 546/36440 kopīpašuma domājamām daļām;
1.2. dzīvoklis Valkā, Varoņu ielā 40-63, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 007
0309 001 063, platība 45.4m 2 un 454/36440 kopīpašuma domājamām daļām.
2. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai veikt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un veikt minēto
dzīvokļu īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.
3. Šī lēmuma 1.punktā minēto darbību izpildei paredzēt līdzekļus no Attīstības un plānošanas nodaļas
budžeta līdzekļiem.

18.§
Par dalību Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrībā “Ziemeļvidzeme”
_________________________________________________________________
(V.Zariņš, A.Sjademe, V.A.Krauklis, S.Pilskalne)
2018.gada 12.novembrī LR Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
“Ziemeļvidzeme”, reģ.Nr. 54103119541, adrese: Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads, LV-4701 (turpmāk
– Sabiedrība).
Saskaņā ar Sabiedrības Statūtu 1.6.punktu Sabiedrības darbības mērķis ir apmierināt savu biedru
saimnieciskās, sadzīves un citas vajadzības, kuru nodrošināšanai nepieciešami finanšu līdzekļi, veicināt
viņu materiālā dzīves līmeņa paaugstināšanu, dot iespēju biedriem noguldīt savus ietaupījumus uz
procentiem, saņemt aizdevumus saskaņā ar Sabiedrības kredītpolitiku, kā arī citus pakalpojumus, kas
noteikti Statūtos. Saskaņā ar sabiedrības Statūtu 1.7.punktu Sabiedrības darbības uzdevumi ir nodrošināt
biedriem viegli pieejamus, efektīvus un kvalitatīvus finanšu pakalpojumus par konkurētspējīgiem
izcenojumiem.
Sabiedrības Statūtu 4.1.3.punkts nosaka, ka par Sabiedrības biedru var kļūt Valkas novada
pašvaldība, Strenču novada pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldība un Apes novada pašvaldība.
Krājaizdevu sabiedrību likuma 5.panta 1.daļa nosaka, ka par vienas krājaizdevu sabiedrības biedriem
var būt pilngadīgas rīcībspējīgas fiziskās personas, kuras vai nu dzīvo vienā administratīvajā teritorijā, vai
ir nekustamā īpašuma īpašnieki, vai veic komercdarbību vai aroddarbību šajā teritorijā. Krājaizdevu
sabiedrības biedrs var būt arī tā pašvaldība, kuras iedzīvotāji ir attiecīgās krājaizdevu sabiedrības biedri.
Vienu krājaizdevu sabiedrību var veidot darbībai arī blakus esošajās administratīvajās teritorijās. Minētā
likuma 1.¹daļa nosaka, ka 5.panta pirmajā daļā minētā pašvaldība var kļūt par krājaizdevu sabiedrības
biedru, ja krājaizdevu sabiedrība neatbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma statusam saskaņā ar Komisijas
2014. gada 17. jūnija regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām
ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Dokuments attiecas uz EEZ) 2. panta 18. punktu.
Sabiedrībā apstiprinātās Kredītpolitikas 4.1.punkts nosaka maksimālo kredīta apmēru vienai personai
– 25% no Sabiedrības pašu kapitāla. Tā kā Sabiedrības pašu kapitāls šobrīd ir tikai EUR 4615,-, tad
izsniedzamā kredīta maksimālais apmērs ir tikai EUR 1153,75. Tik maza apmēra kredīti šobrīd nav

pieprasīti esošo biedru vidū, tādēļ ir nepieciešams palielināt Sabiedrības pašu kapitālu. Līdz ar to ir
priekšlikums arī Valkas novada domei kļūt par Sabiedrības biedru, iegādājoties sabiedrības pajas.
Vienas pajas nominālā vērtība ir EUR 5,- (pieci euro). Iestājoties jāiegādājas ne mazāk kā 1 paja.
Katrs biedrs var iegādāties Sabiedrības papildpajas ne vairāk kā 75% no Sabiedrības paju kapitāla.
Biedrs, kurš vēlas iegādāties Sabiedrības papildpajas, iesniedz iesniegumu Valdei un apmaksā to vērtību.
Valde tuvākajā sēdē pieņem lēmumu par papildpaju pārdošanu un izdara attiecīgas izmaiņas biedru
reģistrā.
Ir priekšlikums Valkas novada domei kļūt par Sabiedrības biedru, iegādājoties 700 pajas, tādējādi
veicot Sabiedrības attīstību, biedru materiālās dzīves līmeņa paaugstināšanos un uzņēmējdarbības
attīstību.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Krājaizdevu sabiedrību likuma 5.panta 1. un 1.¹ daļas;
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 1.punkta, 15.panta 1.daļas 10.punkta, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže,
V.Vesingi, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET – 3 deputāti (D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis),
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Valkas novada domei kļūt par Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības “Ziemeļvidzeme”, reģ.Nr.
54103119541, adrese: Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads, LV-4701, biedru, iegādājoties 700
(septiņi simti) pajas par kopējo vērtību EUR 3500,- (trīs tūkstoši pieci simti euro).
2. Uzdot Valkas novada domes priekšsēdētāja vietniekam juridiskajos un sociālā darba jautājumos
organizēt lēmuma 1.punkta izpildi.
3. Lēmuma izpildi kontrolēt domes priekšsēdētājam.
4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

19.§
Par saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu
________________________________________________________________________
( I.Markova)
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu un
struktūrvienību iesniegumiem, piešķirtajiem aizņēmumiem, Pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumos
apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
• Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums;
• Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
• Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
• Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;
• Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta
un 46.panta, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta un 30.panta, deputātiem atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže,
V.Vesingi, D.Bašķe, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS – 2 deputāti
(A.Sjademe, A.Gailis),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.6 “Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas
novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” triju dienu laikā rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt, lai Saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Valkas
novada domes ēkā Semināra ielā 9, Valkā.
4. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2019.gada 25.aprīlī

Nr.6
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.6, 19.§)

Grozījumi Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 2.punktu un 46.pantu
un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 30.pantu

1. Apstiprināt 2019.gada Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes
grozījumus (1.pielikums).
2. Paskaidrojošais raksts (2.pielikums).

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2019.gada 25.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.6

Paskaidrojošais raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6
„Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Valkas novada domes
2019.gada pamatbudžets””
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem
lēmumiem, saņemtajiem iestāžu, struktūrvienību iesniegumiem, Pašvaldības 2019.gada budžeta
grozījumos apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
• Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi un izdevumi;
• Precizētas pašvaldības ieņēmumu prognozes Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem un citiem valsts budžeta transfertiem;
• Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem;
• Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;
• Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
1.Ieņēmumi
Pamatojoties uz apstiprināto projektu ieņēmumiem, citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikti
grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē – ieņēmumi palielināti par EUR 444401.-, tajā skaitā :
1.1. Nekustāmā īpašuma nodoklis par EUR 6000.-;
1.2. Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta EUR 359274.-;
1.3. Pārējie budžeta ieņēmumi EUR 54227.-;
1.4. Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas EUR 24900.-.
2.Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un
ekonomiskās klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par EUR 1203274.- , tajā skaitā :
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi palielināti par EUR 8171.2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 971973,-, tajā skaitā
2.2.1.Zvārtavas pagasta autotransportam par EUR 7000.- transporta remonta izdevumiem;
2.2.2.Projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”
realizācijai EUR 93297.-;
2.2.3.Projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”
(neattiecināmās izmaksas) realizācijai EUR 8030.-;
2.2.4.Projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācijai EUR 3680.2.2.5.Projekta “Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai (Valkas pag.)”
realizācijai EUR 164959.-;
2.2.6.Projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā”
realizācijai EUR 187364.-;
2.2.7.Projekta “Pašvaldības grants ceļu pārbūve Valkas novadā” realizācijai EUR 507588.-;
2.3.Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi samazināti par EUR 2200.tajā skaitā :.
2.3.1. Vijciema pagasta komunālai saimniecībai palielināti par EUR 1000.- ;
2.3.2.Valkas pagasta ūdens un kanalizācijas nodaļai palielināti par EUR 2700.- atdzelžošanas
stacijas rekonstrukcijai;
2.3.3.Vijciema pagasta ūdens un kanalizācijas nodaļai samazināti par EUR 900.-;
2.3.4.Zvārtavas pagasta ūdens un kanalizācijas nodaļai samazināti par EUR 5000.-.
2.4.Izglītībai izdevumi palielināti par EUR 177462.-, tajā skaitā:
2.4.1. Valkas PII “Pasaciņa” par EUR 20570.-ēdnīcas telpu vienkāršotās atjaunošanas būvprojekta
izstrādei;
2.4.2.Bērnu jauniešu centram “Mice” par EUR 156892.-vienkāršotai atjaunošanai;
2.5.Sociālai aizsardzībai izdevumi palielināti par EUR 18368,- Sociālā aprūpes nama telpu
paplašināšanas būvprojekta izstrādei.
2.6.Kultūrai izdevumi palielināti par EUR 29500.-, tajā skaitā :
2.6.1.Mierkalna tautas nama renovācijai EUR 24900.-;

2.6.2.Valkas novadpētniecības muzejam EUR 4600.- Kultūrkapitāla fonda atbalstītiem mērķiem.
3.Finansēšana – plānots saņemt aizņēmumus EUR 758873.-, tajā skaitā:
3.1.Projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā “
realizācijai EUR 101327.-;
3.2.Projekta “Pašvaldības grants ceļu pārbūve Valkas novadā” realizācijai EUR 507588.-;
3.3.Valkas PII “Pasaciņa” ēdnīcas telpu vienkāršotās atjaunošanas būvprojekta izstrādei EUR
18513.-;
3.4.Bērnu jauniešu centram “Mice” vienkāršotai atjaunošanai EUR 117669.-;
3.5.Sociālās aprūpes namam telpu paplašināšanas būvprojekta izstrādei EUR 13776.-

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

20.§
Par Valkas novada domes 2018.gada pārskata apstiprināšanu
__________________________________________________________________
( I.Grandava )
Dome izskata Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas sagatavoto Valkas
novada domes 2018.gada pārskatu un informāciju par 2018.gada bilances posteņiem un grozījumiem
2018.gada budžeta izpildē, kas radusies gada pārskata sagatavošanas gaitā, precizējot ieņēmumus un
izdevumus pa EKK kodiem, nemainot kopējos 2018.gada budžeta izpildes rādītājus.
Pamatojoties uz augstākminēto, un vadoties no likuma „Par pašvaldībām”21.panta 1.daļas
2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane,
K.Sula, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes 2018.gada pārskatu (pielikumā bilance).
2. Apstiprināt Valkas novada domes finanšu pārskatu ar bilances kopsummu pēc stāvokļa uz 2018.gada
31.decembri – EUR 49 108 381 (četrdesmit deviņi miljoni viens simts astoņi tūkstoši trīs simti
astoņdesmit viens euro).
3. Apstiprināt pārskata gada budžeta izpildes rezultātu EUR 3 695 005 (trīs miljoni seši simti deviņdesmit
pieci tūkstoši pieci euro).
4. Sakarā ar precizējumiem, sagatavojot gada pārskatu, veikt grozījumus 2018.gada 27.decembra
saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas
novada pašvaldības 2018.gada speciālais budžets”– samazinot EKK 2300 un palielinot EKK 2200 par
EUR 1227 (viens tūkstotis divi simti divdesmit septiņi euro).
5. Sakarā ar precizējumiem, sagatavojot gada pārskatu, veikt grozījumus 2018.gada 27.decembra
saistošo noteikumu Nr.23 „Grozījumi 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas
novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžets”– samazinot EKK 2200 par EUR 2243, samazinot EKK
5100 par EUR 2200 un palielinot EKK 5200 par EUR 4443 (četri tūkstoši četri simti četrdesmit trīs
euro).
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

21.§
Par projekta “Mūsdienīga projektora un gaismu necaurlaidīgu
žalūziju iegāde Kārķu tautas nama zālei” izstrādi un līdzfinansēšanu
____________________________________________________________________
(T.Simtiņš)
Valkas novada dome izstrādā projektu “Mūsdienīga projektora un gaismu necaurlaidīgu žalūziju iegāde
Kārķu tautas nama zālei”, 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 “Pievilcīga un pieejama
teritorija” 5. rīcībai “Izglītības, kultūrvides un sporta aktivitāšu attīstīšana”.
Projekta ietvaros plānots iegādāties un uzstādīt projektoru un gaismu necaurlaidīgas žalūzijas 14
logiem. Projekta kopējais budžets 5500 EUR, 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir
Eiropas Savienības ELFLA finansējums un 10% jeb EUR 550.00 ir Valkas novada domes līdzfinansējums.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 6. punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 14 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, E.Smane, K.Sula,
V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta “Mūsdienīga projektora un gaismu necaurlaidīgu žalūziju iegāde Kārķu tautas
nama zālei” 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 “Pievilcīga un pieejama teritorija” 5. rīcībai “Izglītības, kultūrvides un sporta aktivitāšu
attīstīšana”.
2. Ja projekts tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar
līdzfinansējumu EUR 550.00 (pieci simti piecdesmit euro) apmērā.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
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V.A.Krauklis

