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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Sēde sasaukta 2019.gada 28.martā plkst.10:00.
Sēdi atklāj 2019.gada 28.martā 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, Unda OZOLIŅA, Agris SIMULIS, Andris DAINIS, Maruta
STABULNIECE, Jānis ANŽE, Vilmārs VESINGI, Dace BAŠĶE, Aivars SJADEME, Aivars GAILIS, Sandra
PILSKALNE, Viesturs ZARIŅŠ
Nepiedalās deputāti:
Agris KRASTIŅŠ – slimības dēļ
Evija SMANE - atvaļinājumā
Kristaps SULA – atvaļinājumā
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
Aleksandrs Golubovs – Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs
Guntis Vilguts – datorsistēmu un datortīklu administrators
Eleonora Bērziņa – Sociālās aprūpes nama vadītāja
Guntis Bašķis – izpilddirektora vietnieks
Ainārs Zābers - izpilddirektors
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietniece
Daira Zalužinska – nekustamā īpašuma nodokļu administrators
Viktors Kaņepe – Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķis
Valdis Rogainis – Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs
Ivo Leitis – sabiedrisko attiecību speciālists
Rolands Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
Toms Simtiņš – projektu vadītājs
Ligita Sīmane – Valkas pagasta pārvaldes saimniecības daļas vadītāja
Valdis Šaicāns – Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītājs
Jana Putniņa – Projektu daļas vadītājs
Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja vietniece budžeta plānošanas
jautājumos
Antra Ķīkule – iekšējās kontroles galvenā speciāliste
Gunta Smane – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Kristīne Juhņeviča – projektu vadītāja
Uzaicināti - nav

Novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atklāj novada domes sēdi un lūdz iesniegto darba
kārtību (pielikumā) papildināt ar Biedrības “Ērģemes bruņinieku pils” valdes priekšsēdētāja Jāņa Biezā
iesnieguma izskatīšanu (darba kārtības 46.punkts). Deputāti vienbalsīgi piekrita Biedrības “Ērģemes
bruņinieku pils” valdes priekšsēdētāja iesniegumu iekļaut darba kārtībā.
Atklāti vārdiski balsojot: PAR - 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT 2019.gada 28.marta novada domes sēdes DARBA KĀRTĪBU:
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “VALKAS MD”.
2. Par nekustamā īpašuma “Ozolu skola”, Zvārtavas pagastā atsavināšanas uzsākšanu.
3. Par Valkas novada domes iestāžu drukāšanas un kopēšanas maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu.
4. Par Valkas novada domes Sociālās aprūpes nama maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
5. Par Kārķu pagasta komunālās saimniecības specializētās automašīnas ZIL (AV9813) izmantošanas
maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
6. Par nolikuma Nr.4 “Grantu programmas “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!’ nolikums”
apstiprināšanu.
7. Par projekta “Labais vairo labo Kārķos” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
8. Par projekta “Rotaļu laukuma izveide daudzdzīvokļu māju bērniem” līdzfinansēšanu.
9. Par projekta “Gājēju celiņa izveide līdz bērnu rotaļu laukumam” līdzfinansēšanu.
10. Par projekta “Mums ir svarīga pozitīva un veselīga bērnu izaugsme” līdzfinansēšanu.
11. Par projekta “Valkas-Lugažu ev.luteriskās baznīcas gājēju celiņa atjaunošana” līdzfinansējuma
nodrošināšanu.
12. Par projekta “Radio Arena” līdzfinansējuma nodrošināšanu.
13. Par projekta “Petanka sporta centra labiekārtošana Ērģemes pagastā” līdzfinansējuma nodrošināšanu.
14. Par projekta “Bērnu rotaļu laukuma izveidošana Valkas pagasta Sēļos” izstrādāšanu un līdzfinansēšanu.
15. Par projekta “Gaismu sistēmas modernizācija Valkas pagasta Saieta namam “Lugažu muiža””
izstrādāšanu un līdzfinansēšanu.
16. Par projekta “Tautas tērpu iegāde Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīviem”
līdzfinansēšanu.
17. Par projekta “Zaļā klase ABC” līdzfinansēšanu.
18. Par projekta “Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras un aprīkojuma pilnveidošana vietējiem
iedzīvotājiem” līdzfinansēšanu.
19. Par projekta “Aušanas aprīkojuma iegāde Valkas BJC bērnu aušanas pulciņam un Valkas rokdarbnieču
kopai “Vijums”” līdzfinansēšanu.
20. Par saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Valkas
novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu.
21. Par finansiālu atbalstu dalībai Pasaules čempionātā petankā.
22. Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 27.februāra nolikumā Nr.4 “Izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes nodaļas nolikums”.
23. Par grozījumiem Valkas novda domes 2019.gada 14.februāra lēmumā “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”(protokols Nr.2,1.§) 24.pielikumā.
24. Par saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi 2017.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.15 “Par
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā”” apstiprināšanu.
25. Par pašvaldības īpašuma, dzīvokļa Valkā, Varoņu ielā 30-6, izsoles atzīšanu par nenotikušu.
26. Par neapbūvēta zemes gabala “Smiltnieki”, Ērģemes pagasts, nomas līguma izbeigšanu, atsavināšanas
veida maiņu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
27. Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkas pagastā, “Alieši 10”, nodošanu
atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu.
28. Par nekustamā īpašuma Valkā, “Celtnieks 148” atsavināšanas uzsākšanu.
29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Nākotnes iela 2” Stepi, Zvārtavas pagasts, Valkas novads
nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanas noteikumiem.
30. Par nedzīvojamo iekštelpu Valkā, Rīgas ielā 24, 3.stāvā, telpa Nr.007 nomas tiesību izsoli.
31. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
32. Par Valkas novada domes apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju izmaksu uzskaiti.
33. Par Valkas novada Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas vadītāja atbrīvošanu.
34. Par Valkas novada Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkas vadītāja atbrīvošanu.
35. Par Valkas novada Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas vadītāja iecelšanu.
36. Par Valkas novada Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkas vadītāja iecelšanu.
37. Par amatiermākslas kolektīvu transporta izdevumu apmaksu.

38. Par projekta “Informatīvā stenda uzstādīšana Vijciemā” izstrādi un līdzfinansēšanu.
39. Par neizmantotā ikgadējā atvaļinājuma un papildatvaļinājuma daļas piešķiršanu Valkas novada domes
priekšsēdētājam.
40. Par aizņēmuma ņemšanu Valkas novada Bērnu un jauniešu centra “Mice” vienkāršotai atjaunošanai un
autoruzraudzībai.
41. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve” realizācijai.
42. Par aizņēmuma ņemšanu Valkas novada domes Sociālās aprūpes nama telpu paplašināšanas
būvprojekta izstrādei.
43. Par aizņēmuma ņemšanu Valkas novada PII “Pasaciņa” ēdnīcas telpu vienkāršotās atjaunošanas
būvprojekta izstrādei.
44. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijā” realizācijai.
45. Par projekta “Valkas-Lugažu ev.luteriskās baznīcas skatu torņa rekonstrukcija” līdzfinansējuma
nodrošināšanu.
46. Par projekta “Apgaismojuma ierīkošana vēsturiskās vietas izcelšanai un pasākumu organizēšanai” izstrādi
un līdzfinansēšanu.

1.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “VALKAS MD”
_________________________________________________________________
(D.Zalužinska)
Valkas novada domē 2019.gada 7.martā ir saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr. 3.1.1./19/527) no
sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk tekstā SIA) “VALKAS MD” par nekustamā īpašuma nodokļa
atlaides piemērošanu nekustamajiem īpašumiem Valkā, Parka ielā 25; Parka ielā 25B; Parka ielā 25E,
pamatojoties uz Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.20 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā” (turpmāk tekstā saistošie noteikumi) 14 punktu.
Saistošie noteikumi nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļu atlaides tiek piešķirtas pamatojoties uz
personas iesniegumu, ja personai nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nodokļa apmērs taksācijas
gadā pārsniedz EUR 20.00.
SIA „VALKAS MD” nav nekustamā īpašuma nodokļu parādu par iepriekšējiem taksācijas periodiem.
Saistošo noteikumu 14.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 25% apmērā var piešķirt
preču ražošanas uzņēmumiem, ja iedzīvotāju ienākuma nodoklis iepriekšējā taksācijas gadā pārsniedz
21343.08 EUR.
Saistošo noteikumu 20.6.punkts nosaka, ka, lai saņemtu nodokļa atvieglojumus 14.punkta kārtībā, nodokļa
maksātājam, Valkas novada domē jāiesniedz Valsts ieņēmuma dienesta izziņa par iepriekšējā gadā
samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta izziņu Nr.8.52.9-8/79215, SIA „VALKAS MD” 2018.gadā ir
iemaksājis budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokli EUR 22096.73 apmērā.
Ņemot vērā augstāk minēto, Valkas novada dome ir tiesīga piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi
25% apmērā SIA “VALKAS MD” par nekustamajiem īpašumiem Valkā, Parka ielā 25, Kad. Nr.9401 007 0215;
Parka ielā 25B, Kad. Nr.9401 007 0028; Parka ielā 25E, Kad. Nr.9401 007 0235.
Nekustamā īpašuma nodoklis par 2019.gadu, par iesniegumā minētajiem īpašumiem ir aprēķināts:
Īpašums
Z-Parka iela 25
Ē-Parka iela 25
Z-Parka iela 25B
Ē-Parka iela 25B
Z-Parka iela 25E
Ē-Parka iela 25E
Kopā

Aprēķināts 2019.gadā (EUR)
172.50
997.74
27.09
567.35
98.76
402.11
2265.55

Atlaide (EUR) (25%)
43.13
249.44
6.77
141.84
24.69
100.53
566.40

Kopējais nekustamā īpašuma nodokļa atlaides apmērs par SIA “VALKAS MD” īpašumiem sastāda EUR
566.40 (pieci simti sešdesmit seši euro un 40 centi).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 18.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 1.§) un vadoties no likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 3.daļas, Valkas novada
domes 2012.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.20, „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu Valkas novadā”, 14. un 12.2.punkta un LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
4.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis,

M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piemērot SIA “VALKAS MD”, reģistrācijas Nr. 40003159639, juridiskā adrese Parka iela 25, Valka,
Valkas novads, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2019.gadu, 25% apmērā par nekustamiem
īpašumiem Valkā, Parka ielā 25, Kad. Nr.9401 007 0215; Valkā, Parka ielā 25B, Kad. Nr.9401 007 0028;
Valkā, Parka ielā 25E, Kad. Nr.9401 007 0235, kopā EUR 566.40 (pieci simti sešdesmit seši euro un 40
centi).
2. Uzdot nekustamā īpašuma nodokļa administratoram saskaņā ar šī lēmuma 1.punktu, veikt izmaiņas
nekustamā īpašuma nodokļu uzskaites programmā.
3. Par lēmuma izpildi atbild Nekustamā īpašuma nodokļa administrators.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.
5. 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 namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).

2.§
Par nekustamā īpašuma “Ozolu skola”, Zvārtavas pagastā atsavināšanas uzsākšanu
_________________________________________________________________
(L.Engere, V.A.Krauklis)
Valkas novada dome izskata ***, personas kods ***, dzīvo ***, 2019.gada 1.martā iesniegto iesniegumu ar
lūgumu izskatīt jautājumu par iespēju nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Zvārtavas pagastā “Ozolu
skola”, norādot iegādes mērķi: skolas ēkas un tās apkārtnes saglabāšana, pilnveidošana un uzlabošana,
piemērojot šo vietu koncertiem, radošām nometnēm, kā arī kultūras un mākslas profesionāļiem un tūristiem.
Nekustamais īpašums Zvārtavas pagastā “Ozolu skola”, kadastra numurs 9496 007 0059, sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 007 0059, platība 6.42ha, reģistrēts Zvārtavas pagasta
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0058 2070 uz Valkas novada pašvaldības vārda (Zemes robežu plāns
pielikumā).
Uz zemes vienības atrodas sekojošas ēkas un būves: dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums 9496 007
0059 002, ar adresi “Būrkalni”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads; skola, kadastra apzīmējums 9496 007
0059 001, klēts, kadastra apzīmējums 9496 007 0059 003, artēziskā aka, kadastra apzīmējums 9496 007
0059 004, šķūnis, kadastra apzīmējums 9496 007 0059 005, saimniecības ēka, kadastra apzīmējums 9496
007 0059 006 un asfaltēts piebraucamais ceļš ar kadastra apzīmējumu 9496 007 0059 007.
Piebraucamais ceļš ar kadastra apzīmējumu 9496 007 0059 007 nav reģistrēts zemesgrāmatā, bet
uzrādās NĪVKR IS.
Zemes gabala lietošanas mērķis: izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901).
Saskaņā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.14, „Valkas novada teritorijas plānojuma
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas noteikumi”, (apstiprināts ar Valkas novada domes 26.05.2011. sēdes
lēmumu (protokols Nr.6-6), publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 09.06.2011.) zemes gabals ar kadastra
apzīmējumu 9496 007 0059 atrodas publiskās apbūves, dabas un apstādījumu, lauksaimniecības un meža
zemes teritorijās.
*** neatbilst nevienam no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.pantā norādītajiem
atsavināšanas ierosinātāja statusiem, līdz ar to ka viņš nevar būt atsavināšanas ierosinātājs.
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 2.daļu, valsts un pašvaldības
mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 18.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 2.§) un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas;
4.panta 2.daļas; 6.panta 2.daļas un 8.panta 6.daļas; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

Uzsākt nekustamā īpašuma “Ozola skola”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, kadastra numurs 9496 007
0059, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 007 0059, platība 6.42ha un uz zemes

2.

3.

vienības esošajām ēkām un būvēm: dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums 9496 007 0059 002, ar adresi
“Būrkalni”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads; skola, kadastra apzīmējums 9496 007 0059 001, klēts,
kadastra apzīmējums 9496 007 0059 003, artēziskā aka, kadastra apzīmējums 9496 007 0059 004,
šķūnis, kadastra apzīmējums 9496 007 0059 005 un saimniecības ēka, kadastra apzīmējums 9496 007
0059 006 un asfaltēts piebraucamais ceļš ar kadastra apzīmējumu 9496 007 0059 007, atsavināšanas
procedūru, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana izsolē.
Uzdot Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas
komisijas funkcijas, organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu un sagatavot dokumentus nekustamā
īpašuma bilances vērtības aktualizēšanai un īpašuma pārdošanai izsolē.
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.
3.§
Par Valkas novada domes iestāžu drukāšanas un
kopēšanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(V.Kaņepe, A.Sjademe, V.A.Krauklis)

Valkas novada domes 2018.gada 27.septembra sēdē tika pieņemts lēmums “Par Valkas novada Centrālās
bibliotēkas drukāšanas un kopēšanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” (sēdes protokols
Nr.9, 7.§). Tā kā vairākās citās Valkas novada domes iestādēs tiek nodrošināts līdzvērtīgs pakalpojums ar
līdzīgu tehniku un izmaksām, būtu ekonomiski pamatoti, nodrošinot līdzvērtīgus nosacījumus pakalpojuma
saņemšanai, piemērot šos izcenojumus arī pārējās novada domes iestādēs, kurās tiek nodrošināts šāds
pakalpojums.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 18.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 3.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g)apakšpunkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt drukāšanas un kopēšanas maksu visās Valkas novada domes iestādēs, kas nodrošina šo
pakalpojumu, atbilstoši cenrādim pielikumā.
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
3. Par lēmuma izpildi atbild attiecīgie Valkas novada domes iestāžu vadītāji.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:
5.1. Valkas novada domes 2014.gada 29.maija lēmums “Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu par
biroja tehnikas izmantošanu Valkas novada pašvaldības iestādēs” (sēdes protokols Nr.7, 22.§);
5.2. Valkas novada domes 2015.gada 30.aprīļa lēmuma “Par Valkas novadpētniecības muzeja maksas
pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.6, 9.§) 1.punkta pielikuma 5.punkts
ar apakšpunktiem;
5.3. Valkas novada domes 2015.gada 30.aprīļa lēmuma “Par Valkas novada Izglītības, kultūras, sporta
un jaunatnes nodaļas lāzerprintera Konica Minolta Magicolor 7450 II drukāšanas izcenojumu
apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.6, 8.§) 2.punkts ar 2.pielikumu;
5.4. Valkas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmuma “Par grozījumiem Valkas novada domes
2009.gada 26.novembra lēmuma “Valkas novada Ērģemes pagasta bibliotēkas nolikuma,
lietošanas noteikumu un maksas pakalpojumu apstiprināšana” 1., 2., 3.punktā (protokols Nr.9,
36.§)” (sēdes protokols Nr.15, 24.§) 3.punkts ar pielikumu;
5.5. Valkas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmuma “Par grozījumiem Valkas novada domes
2009.gada 26.novembra lēmuma “Valkas novada Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēkas nolikuma,
lietošanas noteikumu un maksas pakalpojumu apstiprināšana” 1., 2., 3.punktā (protokols Nr.9,
37.§)” (sēdes protokols Nr.15, 25.§) 3.punkts ar pielikumu;
5.6. Valkas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmuma “Par grozījumiem Valkas novada domes
2009.gada 26.novembra lēmuma “Valkas novada Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkas nolikuma,
lietošanas noteikumu un maksas pakalpojumu apstiprināšana” 1., 2., 3.punktā (protokols Nr.9,
38.§)” (sēdes protokols Nr.15, 26.§) 3.punkts ar pielikumu;
5.7. Valkas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmuma “Par grozījumiem Valkas novada domes
2009.gada 26.novembra lēmuma “Valkas novada Valkas pagasta Sēļu bibliotēkas nolikuma,
lietošanas noteikumu un maksas pakalpojumu apstiprināšana” 1., 2., 3.punktā (protokols Nr.9,
39.§)” (sēdes protokols Nr.15, 27.§) 3.punkts ar pielikumu;

Valkas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmuma “Par grozījumiem Valkas novada domes
2009.gada 26.novembra lēmuma “Valkas novada Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas nolikuma,
lietošanas noteikumu un maksas pakalpojumu apstiprināšana” 1., 2., 3.punktā (protokols Nr.9,
40.§)” (sēdes protokols Nr.15, 28.§) 3.punkts ar pielikumu;
5.9. Valkas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmuma “Par grozījumiem Valkas novada domes
2009.gada 26.novembra lēmuma “Valkas novada Zvārtavas pagasta bibliotēkas nolikuma,
lietošanas noteikumu un maksas pakalpojumu apstiprināšana” 1., 2., 3.punktā (protokols Nr.9,
41.§)” (sēdes protokols Nr.15, 29.§) 3.punkts ar pielikumu;
5.10. Valkas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmuma “Par grozījumiem Valkas novada domes
2009.gada 26.novembra lēmuma “Valkas novada Vijciema pagasta bibliotēkas nolikuma,
lietošanas noteikumu un maksas pakalpojumu apstiprināšana” 1., 2., 3.punktā (protokols Nr.9,
42.§)” (sēdes protokols Nr.15, 30.§) 3.punkts ar pielikumu;
5.11. Valkas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmuma “Par grozījumiem Valkas novada domes
2009.gada 26.novembra lēmuma “Valkas novada Kārķu pagasta bibliotēkas nolikuma, lietošanas
noteikumu un maksas pakalpojumu apstiprināšana” 1., 2., 3.punktā (protokols Nr.9, 43.§)” (sēdes
protokols Nr.15, 31.§) 3.punkts ar pielikumu.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 28.marta sēdes lēmumam
(protokols Nr.4, 3.§)
5.8.

Valkas novada domes iestāžu drukāšanas un kopēšanas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Krāsainā druka, kopija
A5 lapa (attēls)
1 lpp
A4 lapa (attēls)
1 lpp
A3 lapa (attēls)
1 lpp
A5 lapa no abām pusēm (attēls)
1 lapa
A4 lapa no abām pusēm (attēls)
1 lapa
A3 lapa no abām pusēm (attēls)
1 lapa
A5 lapa (teksts)
1 lpp
A4 lapa (teksts)
1 lpp
A3 lapa (teksts)
1 lpp
A5 lapa no abām pusēm (teksts)
1 lapa
A4 lapa no abām pusēm (teksts)
1 lapa
A3 lapa no abām pusēm (teksts)
1 lapa
Melnbaltā druka, kopija
A5 lapa (attēls)
1 lpp
A4 lapa (attēls)
1 lpp
A3 lapa (attēls)
1 lpp
A5 lapa no abām pusēm (attēls)
1 lapa
A4 lapa no abām pusēm (attēls)
1 lapa
A3 lapa no abām pusēm (attēls)
1 lapa
A5 lapa (teksts)
1 lpp
A4 lapa (teksts)
1 lpp
A3 lapa (teksts)
1 lpp
A5 lapa no abām pusēm (teksts)
1 lapa
A4 lapa no abām pusēm (teksts)
1 lapa
A3 lapa no abām pusēm (teksts)
1 lapa
Skenēšana
A4 lapas skenēšana
1lpp

Cena bez
PVN, EUR

0.308
0.610
1.224
0.608
1.210
2.424
0.038
0.070
0.144
0.068
0.130
0.264
0.188
0.370
0.744
0.368
0.730
1.464
0.026
0.046
0.096
0.044
0.082
0.168
0.163

4.§
Par Valkas novada domes Sociālās aprūpes nama
maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
________________________________________________
(V.Kaņepe)
Lai segtu maksas pakalpojumu sniegšanas izmaksas Valkas novada domes Sociālās aprūpes namā,
nepieciešams noteikt maksas pakalpojumu izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 18.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 4.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g)apakšpunkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem Valkas novada domes Sociālās aprūpes namā
(pielikumā).
2. Klientu maksājumus iekasēt atbilstoši normatīvajos aktos un Valkas novada domes Sociālās aprūpes
nama nolikumā noteiktajā kārtībā.
3. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
4. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Valkas novada domes 2018.gada 22.februāra
lēmums “Par Valkas novada domes Sociālās aprūpes nama maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.2, 4.§).
5. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Sociālās aprūpes nama vadītājs.
6. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.aprīlī.
Pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 28.marta sēdes lēmumam
(protokols Nr.4, 4.§)

Valkas novada domes Sociālās aprūpes nama maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

1., 2.stāvs
Uzturēšanas maksa par vienu cilvēku uz pilnu aprūpi***
1 mēnesis
tai skaitā ēdināšana 1 mēnesis
Uzturēšanas maksa par vienu cilvēku uz pilnu aprūpi***
1 diena
tai skaitā ēdināšana
1 diena
Minimālā maksa par uzturēšanos sociālās aprūpes namā, ja
pensija mazāka par EUR 71
1 mēnesis
Maksa par mazo istabu*
1 mēnesis
Maksa par lielo istabu**
1 mēnesis
Maksa par lielo istabu**, ja dzīvo divatā
1 mēnesis
Maksa dzīvoklī ar sanitāro mezglu un virtuvi (107. un 111.
dzīvoklis)
1 mēnesis
3. stāvs (uz katrām divām istabām ir atsevišķs sanitārais mezgls)
Maksa par mazo istabu* (divistabu dzīvoklī)
1 mēnesis
Maksa par mazo istabu*, ja dzīvo divatā (divistabu dzīvoklī)
1 mēnesis
Maksa par lielo istabu** (divistabu dzīvoklī)
1 mēnesis
Maksa par lielo istabu**, ja dzīvo divatā (divistabu dzīvoklī)
1 mēnesis
Maksa par divistabu dzīvokli ar sanitāro mezglu (viesnīca un
sociālie dzīvokļi)

1 mēnesis

Maksa par vienistabas dzīvokli ar sanitāro mezglu

1 mēnesis

PVN netiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 7.nodaļas 52.pantu

Cena, EUR

487,29
124,71
16,02
4,10
30,00
71,38
98,84
49,42
109,82
76,87
38,44
104,33
52,16
126,29
93,34

Cena bez
PVN, EUR
Citi pakalpojumi
14.
Maksa par veļas mazgāšanu un žāvēšanu
PVN tiek piemērots atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam

līdz 5kg

3,72

* Mazā istaba - 11 līdz 14 m 2
** Lielā istaba - 17 līdz 20 m 2
***Pilna aprūpe - telpu uzturēšanas izmaksas + izmaksas, kas saistītas ar aprūpi un ēdināšanu
vienam cilvēkam mēnesī
5.§
Par Kārķu pagasta komunālās saimniecības specializētās automašīnas ZIL (AV9813)
izmantošanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(V.Kaņepe)
Valkas novada Kārķu pagasta komunālās saimniecības rīcībā ir specializētā ugunsdzēsēju automašīna
ZIL ar valsts numura zīmi AV9813. Noteiktu maksas pakalpojumu nodrošināšanai un izmaksu segšanai, kas
rodas izmantojot šo automašīnu, ir nepieciešams noteikt maksas pakalpojumu izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 18.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 5.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g) apakšpunkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apstiprināt maksu par specializētās automašīnas ZIL izmantošanas 1 darba stundu EUR 44.87 bez PVN.
Apstiprināt maksu par specializētās automašīnas ZIL 1 pārbrauciena kilometru EUR 1.17 bez PVN.
Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
Par lēmuma izpildi atbild Kārķu pagasta komunālās saimniecības vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē Ērģemes un Kārķu pagasta pārvalžu vadītājs.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
6.§
Par nolikuma Nr. 4“Grantu programmas “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” nolikums”
apstiprināšanu
_________________________________________________________________
(G.Smane)

2019.gadā Valkas novada dome ir piešķīrusi EUR 5000,00 finansējumu Grantu programmai “Attīsti
uzņēmējdarbību Valkas novadā!”, kas plānota Valkas novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu projektu
uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu projektu uzņēmējdarbības uzsākšanai līdzfinansēšanai.
Maksimālā pašvaldības līdzfinansējuma summa projektam būs EUR 1000,00.
Pašvaldība līdzfinansējumu piešķirs uzņēmumiem (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Individuālais
komersants, Zemnieku saimniecība) un fiziskām personām (kuras ir gatavas uzsākt komercdarbību), ja
biznesa idejas pieteikuma izvērtēšanas rezultātā tiks atzītas par konkurētspējīgu.
Projektu pieteikumus izvērtēs un lēmumu par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieņems
vērtēšanas komisija 5 locekļu sastāvā, nepieciešamības gadījumā pieaicinot nozares ekspertus.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 18.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 6.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 10.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže,
V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu Nr.4 “Grantu programmas “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” nolikums”.
2. Apstiprināt Grantu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
3.1. Vents Armands Krauklis, Valkas novada domes priekšsēdētājs;

3.2. Gunta Smane, Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja;
3.3. Kristaps Sula, Valkas novada domes deputāts, uzņēmējs;
3.4. Iveta Markova, Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja vietniece
budžeta plānošanas jautājumos;
3.5. Sniedze Ragže, kooperācijas un lauku tūrisma speciāliste.
3. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
NOLIKUMS
Valkā
2019.gada 28.martā

Nr.4
APSTIPRINĀTS
Valkas novada domes
2019.gada 28.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 6.§.)
GRANTU PROGRAMMAS
“ATTĪSTI UZŅĒMĒJDARBĪBU VALKAS NOVADĀ!”
NOLIKUMS
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts Valkas novada domes (turpmāk - Pašvaldība) līdzfinansējums
(Grants) Valkas novadā reģistrēto uzņēmumu, kuros darbinieku skaits nepārsniedz 30 cilvēkus
(Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Individuālais komersants, Zemnieku saimniecība) projektiem
uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu projektiem uzņēmējdarbības uzsākšanai biznesa ideju
konkursa „Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!” ietvaros.
2. Līdzfinansējumu uzņēmumu un fizisko personu projektiem finansē no Valkas novada domes Attīstības un
plānošanas nodaļas budžeta līdzekļiem. Kopējais Pašvaldības piešķirtais finansējums ir EUR 5000.
3. Konkursa mērķis ir sniegt Pašvaldības atbalstu uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas realizējami
Valkas novadā līdz 2020.gada 30.jūnijam.
4. Šā mērķa īstenošanai Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas
paredz:
4.1. jaunu darba vietu radīšanu;
4.2. jaunu produktu, pakalpojumu veidošanu;
4.3. atbalstu projektiem, kuriem jau piesaistīts vai tiek plānots piesaistīt papildus finansējumu (ES
finansējums, kredīta līdzekļi, citas piesaistītās investīcijas);
4.4.komercdarbības attīstību ar tiešām eksporta pazīmēm.
5. Līdzfinansējumu nepiešķir projektiem, kas saistīti ar:
5.1. starpnieciskiem darījumiem, nekustamā īpašuma pirkšanu un pārdošanu;
5.2. rūpnieciski ražotu alkoholisko dzērienu tirdzniecību;
5.3. tabakas izstrādājumu ražošanu vai tirdzniecību;
5.4. azartspēlēm un derībām.
6. Projektu pieteikumus izvērtē un lēmumu par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem vērtēšanas
komisija 5 locekļu sastāvā. Nepieciešamības gadījumā vērtēšanas komisija var pieaicināt nozares
ekspertus.
7. Tiesības piedalīties konkursā par Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu „Attīsti uzņēmējdarbību
Valkas novadā!” ietvaros ir uzņēmumiem, kas atbilst šādiem kritērijiem:
7.1. uzņēmums atbilst Nolikuma 1.punkta nosacījumiem;
7.2. uzņēmums ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā ar juridisko adresi Valkas novadā un savu faktisko
darbību veic Valkas novada teritorijā;
7.3. uzņēmums piedalās ar savu finansējumu vismaz 10% apmērā no pieprasītā Granta apmēra.
8. Uz Pašvaldības līdzfinansējumu nevar pretendēt uzņēmumi:
8.1. kas tiek likvidēti, pasludināta uzņēmuma maksātnespēja, uzsākts tiesiskās aizsardzības process, tā
saimnieciskās darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par uzņēmuma bankrotu;
8.2. kas nav samaksājusi nodokļus un citus valsts vai pašvaldības noteiktos obligātos maksājumus
noteiktajos termiņos, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
8.3. pret kuru ir tikuši piemēroti Krimināllikumā noteiktie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;
8.4. kuri tieši vai netieši saistīti ar kādu no Komisijas locekļiem vai personām, kuras piedalās Konkursa
vērtēšanā.
9. Uz Pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt fiziska persona, kas ir gatava reģistrēt uzņēmumu un attīstīt
uzņēmējdarbību Valkas novadā, sava pieteiktā projekta ietvaros.

10. Vienas komercsabiedrības vai fiziskas personas vienam projektam maksimāli pieļaujamais Pašvaldības
līdzfinansējuma apmērs ir EUR 1000. Viena komercsabiedrība vai fiziska persona konkursa kārtībā var
saņemt Pašvaldības līdzfinansējumu vienam projektam izsludinātajā Konkursā viena gada ietvaros.
11. Par atbalstāmām tiek noteiktas izmaksas, kas saistītas ar šādām vajadzībām:
11.1. preces izstrādes izmaksas;
11.2. pirmreizējām izmaksām, kas saistītas ar telpu iekārtošanu un inventāra iegādi;
11.3. mārketinga izmaksām;
11.4. specifiskas tehnikas un / vai iekārtas iegādi (t.sk. transports, uzstādīšana u.c.);
11.5. izejmateriālu iegādi radošas komercdarbības uzsākšanai / ražošanai;
11.6. ārpakalpojuma izdevumiem (grāmatvedības u.c.);
11.7. interneta mājaslapu izstrādi;
11.8. licenču iegādi;
11.9. specifiska rakstura darbaspēka apmācību;
11.10. preču zīmes reģistrāciju;
11.11. patentu reģistrāciju LR Patentu valdē;
11.12. pieslēgumu (ceļa, dzelzceļa, elektrības, kanalizācijas, komunikāciju u.c.) būvniecības,
rekonstrukcijas un remonta izmaksām;
11.13. citām pamatotām vajadzībām (lēmumu par pamatotību pieņem Komisija ar vienkāršu balsu
vairākumu).
2. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA
12. Konkursa pieteikuma iesniegšana:
12.1. Konkursa pieteikumu var iesniegt personīgi Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas
novadā;
12.2. Konkursa pieteikumu var nosūtīt pa pastu Valkas novada domei, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas
novads, LV 4701, ar norādi – „Konkursam „Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”” (datums uz
pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņu);
12.3. Papildus iesūtīt Konkursa pieteikumu elektronisko versiju uz e-pasta adresi novads@valka.lv.
13. Konkursa nolikumu, projektu pieteikuma veidlapu un informāciju par konkursa norisi var saņemt mājas
lapā internetā www.valka.lv.
14. Konkursa pieteikumus var iesniegt no izsludināšanas brīža līdz 2019.gada 15.maijam, 15.jūlijam, un
15.septembrim.
15. Pieteikumu iesniegšana tiek pārtraukta, ja tiek izlietots viss viena gada ietvaros piešķirtais finansējums.
3. PROJEKTA PIETEIKUMS
16. Projekta pieteikums jāsagatavo, izmantojot projekta pieteikuma veidlapu, kas ir nolikuma neatņemama
sastāvdaļa.
17. Aizpildītajai projekta pieteikuma veidlapai ir jāpievieno šādi pielikumi:
17.1. naudas plūsmas prognoze;
17.2. projekta vadītāja CV;
17.3. projekta vadītāja rakstisks apliecinājums, ka piekrīt veikt konkrētā projekta īstenošanu;
17.4. apliecinājums par sniegtās informācijas patiesumu.
18. Projekta pieteikuma veidlapai ir jābūt aizpildītai datordrukā (ieteicams: Times New Roman, burtu lielums
- 12 vai Arial, burtu lielums -10).
19. Projekta pieteikuma veidlapai un tā pielikumiem ir jābūt sagatavotiem latviešu valodā.
20. Projekta pieteikums (projekta pieteikuma veidlapa un visi pielikumi) ir jāiesniedz vienā cauršūtā
oriģināleksemplārā.
4. VĒRTĒŠANAS KOMISIJA
21. Vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) sastāv no 5 komisijas locekļiem, tajā skaitā komisijas
priekšsēdētājs.
22. Komisijas darbu protokolē no komisijas locekļu vidus ievēlēts protokolists.
5. PROJEKTA VĒRTĒŠANA
23. Projektu pieteikumus vērtē pēc pieciem kritērijiem:
23.1. iespēja nodrošināt profesionālu projekta īstenošanas līmeni un kvalitāti;
23.2. projekta izstrādes kvalitāte - apraksta precizitāte, izdevumu tāmes pamatotība un pārskatāms
noformējums;
23.3. projekta argumentācija;
23.4. nodarbināto skaits uzņēmumā;
23.5. prognozētā preču vai pakalpojumu tirgus paplašināšanās.

24. Projektu vērtē katrs komisijas loceklis, pēc 23.punktā norādītajiem kritērijiem. Pašvaldības
līdzfinansējums projektam tiek piešķirts, ja par tā atbalstīšanu nobalso vismaz 3 Komisijas locekļi.
25. Pirms projektu vērtēšanas uzsākšanas, Komisija publiskajās datu bāzēs pārliecinās, vai uz pretendentu
nav attiecināmi kādi no šī nolikuma 8.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. Ja tiek konstatēts, ka
uz pretendentu ir attiecināms 8.1., 8.3. vai 8.4.punktā minētais izslēgšanas nosacījums, Komisija lemj par
pretendenta noraidīšanu.
26. Ja tiek konstatēts, ka uz pretendentu ir attiecināms 8.2.punktā minētais izslēgšanas nosacījums, Komisija
pieprasa pretendentam 5 darbdienu laikā iesniegt apliecinājumu, ka tam nebija nodokļu vai citu obligāto
valsts vai pašvaldības maksājumu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedzot attiecīgās
personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas
sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
6. LĒMUMA PIEŅEMŠANA
27. Pēc projekta pieteikuma iesniegšanas, Komisija līdz mēneša pēdējam datumam:
27.1. izvērtē iesniegtos projektu pieteikumus;
27.2. lemj par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
28. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās ne mazāk kā puse komisijas locekļu.
29. Lēmumus Komisija pieņem atklāti balsojot, noraidot vai apstiprinot līdzfinansējuma piešķiršanu.
30. Komisijas lēmums nav apstrīdams.
7. PROJEKTA REZULTĀTI
31. Vienas nedēļas laikā pēc lēmuma pieņemšanas Komisija pretendentus informē par pieņemto lēmumu
attiecībā uz pretendenta iesniegto projektu.
8. LĪGUMA SLĒGŠANA UN ATSKAIŠU IESNIEGŠANA
32. Pašvaldība slēdz līgumu ar atbalstītā projekta īstenotāju par projekta īstenošanu un piešķirtā
līdzfinansējuma izlietošanu. Līgums Granta saņēmējam jāparaksta 2 nedēļu laikā no uzaicinājuma
nosūtīšanas dienas, pretējā gadījumā lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu zaudē spēku.
33. Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējs sniedz Pašvaldībai atskaites par Pašvaldības līdzfinansējuma
izlietojumu līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā.
34. Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējs desmit dienu laikā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa
Pašvaldībai iesniedz:
34.1. rakstisku pārskatu par projekta īstenošanas gaitu;
34.2. atskaiti par piešķirtā Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumu.
35. Pašvaldībai ir tiesības neizmaksāt Grantu, ja Granta saņēmējs:
35.1. jebkādā veidā ir maldinājis Komisiju;
35.2. nav sniedzis visu pieprasīto informāciju vai dokumentus;
35.3. neievēro noslēgtā līguma par Granta piešķiršanu nosacījumus.
36. Pašvaldībai ir tiesības 10 (desmit) dienu laikā pēc Pašvaldības rakstiska pieprasījuma saņemšanas likt
atmaksāt Grantu vai tā daļu, ja:
36.1. piešķirtais finansējums bez saskaņošanas ar Pašvaldību tiek izmantots citam mērķim, nekā to
nosaka noslēgtais līgums par Granta piešķiršanu;
36.2. tiek konstatēts, ka Granta saņēmējs ir maldinājis Komisiju;
36.3. Granta saņēmējs neiesniedz pieprasītās atskaites līgumā noteiktajā kārtībā;
36.4. pirmajā projekta darbības gadā saimnieciskā darbība nav uzsākta vai netiek veikta regulāri.
37. Uzņēmumam jāiesniedz pārskats par saimnieciskās darbības rezultātiem pirmajā darbības gadā pēc
līguma noslēgšanas.
38. Pašvaldībai ir tiesības veikt pārbaudes (tai skaitā pārbaudes projekta īstenošanas vietā) pirms Granta
piešķiršanas, kā arī projekta īstenošanas laikā, lai pārliecinātos par:
38.1. iegādāto materiālo vērtību atrašanos komercdarbības veikšanas vietā;
38.2. darbības norisi atbilstoši iesniegtajam konkursa pieteikumam;
38.3. citu saistību izpildi, kas izriet no Konkursa pieteikuma un noslēgtā līguma par Granta piešķiršanu.
39. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no Granta saņēmēja.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

1.pielikums
Grantu programmas
“Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”
nolikumam

BIZNESA IDEJU KONKURSA
„ATTĪSTI UZŅĒMĒJDARBĪBU VALKAS NOVADĀ!”
PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSA
pieteikuma veidlapa

Projekta pieteikuma iesniedzējs

Saņemšanas reģistrācijas numurs un datums:
(aizpilda Valkas novada dome)

1. PROJEKTA APRAKSTS

1.1. Projekta nosaukums;
1.2. Projekta īstenošanas vieta;
1.3. Projekta kopējās izmaksas;
1.4. Mērķis (formulējiet, kāds ir dotā projekta mērķis);
1.5. Projekta pamatojums:
a) Esošās situācijas raksturojums (ne vairāk kā1 lapa);
b) Projekta mērķa grupa un īsa tirgus situācijas analīze (ne vairāk kā 1 lapa);
c) Atbalsta nozīme Jūsu uzņēmējdarbības attīstībai (lūdzu īsi pamatojiet, cik nozīmīgi
ir saņemt Valkas novada domes atbalstu dotā projekta realizācijai, kā tas veicinās
Jūsu biznesa attīstību).
1.6. Projekta aktivitāšu plāns (pamatojoties uz 1.4. punktā izvirzīto projekta mērķi, lūdzu,
aprakstiet visas aktivitātes, kā projekta mērķis tiktu sasniegts, sniedziet par katru īsu aprakstu
– skaidrojumu; šai sadaļai ir jāsniedz informācija, kas un kāpēc tiks izdarīts, lai tiktu sasniegts
projekta mērķis):
Nr.

Aktivitātes nosaukums

1.

........

2.

........

Komentārs, pamatojums

1.7. Projekta aktivitāšu plāna laika grafiks (lūdzu 1.6. punktā minētās aktivitātes salieciet laika
grafikā, iekrāsojot tos mēnešus, kuros aktivitātes plānots ieviest):
Nr.

Aktivitātes nosaukums

1.

...

2.

....

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

1.8. Projekta ieviešanas riski (lūdzu, norādiet, kādus riskus Jūs saredzat projekta
ieviešanai, sniedziet informāciju, kā Jūs rīkosieties, ja kādi no Jūsu norādītajiem riskiem
piepildīsies);
1.9. Būvniecības darbi (Ja Jūs projektā paredzat veikt būvniecības, rekonstrukcijas,
remonta darbus, tad nepieciešams pievienot vai nu saskaņotus būvniecības projektus
atbilstoši LR likumdošanai vai arī apliecinājumu, ka nepieciešamā dokumentācija tiks
izstrādāta, saskaņota un iesniegta, ja tiks piešķirts Pašvaldības līdzfinansējums);
1.10. Projekta efektivitāte (ieguvumi no projekta realizācijas);
1.11. Projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vides attīstību Valkas novadā;
1.12. Cita informācija (jebkura informācija, kas, Jūsuprāt, būtu noderīga un sniegtu
pamatotāku informāciju, izvērtējot iesniegto projektu).

2. PROJEKTA BUDŽETS
2.1. Projekta kopējais budžets, EUR (ieskaitot PVN).
2.2. Projekta budžets *:
(Informāciju sagatavot saskaņā ar aktivitāšu plānu 1.7. punktā. Norādiet izmaksas EUR bez
PVN, PVN norādiet atsevišķajā ailē. Ja ir izmaksas, kas tieši neattiecas uz aktivitātēm,
lietojiet aili „Citas izmaksas”):
Aktivitātes nosaukums

Aktivitātes kopējās

Izmaksu atšifrējums un

izmaksas (EUR)

paskaidrojumi

1. Aktivitāte „....”
2. Aktivitāte „....”
....
....
Citas izmaksas
PVN
KOPĀ
* Netiks atbalstīta līdzfinansējuma piešķiršana projekta vadības izmaksu segšanai, biroja
izmaksu segšanai.
** Attiecināmās izmaksas, kuras iespējams līdzfinansēt dotās programmas ietvaros, ir
norādītas Nolikuma1.12. punktā.

3. PROJEKTA PIETEIKUMA IESNIEDZĒJS
3.1. Pamatinformācija:
* Aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir juridiska persona:
Pilns juridiskais nosaukums
Juridiskais statuss
Juridiskā adrese un Kontaktadrese
Reģistrācijas Nr.
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.
(ja piemērojams)
Kontaktpersona
Telefona Nr.
E-pasta adrese
Interneta mājas lapas adrese
* Aizpilda, ja projekta iesniedzējs ir fiziska persona:
Vārds Uzvārds
Juridiskais statuss
Deklarētā dzīvesvieta
Kontaktadrese
Personas kods
Telefona Nr.
E-pasta adrese
3.2. Uzziņas par banku:
Bankas nosaukums:
SWIFT kods:
Konta numurs:
3.3. Informācija par projekta iesniedzēju:
a) Informācija par uzņēmuma vadītāju (ja projekta iesniedzējs ir juridiska persona);
b) Informācija par iesniegtā projekta vadītāju (CV un pamatojums, ka projekta vadītājam
ir atbilstoša pieredze, zināšanas vai izglītība, lai veiksmīgi realizētu šādu projektu.
Uzņēmuma vadītājs var būt arī projekta vadītājs);
c) Informācija par citiem resursiem attiecībā uz veiksmīgu projekta vadību
(grāmatvedības un juridisko pakalpojumu pieejamība, datortehnikas nodrošinājums,
e-komunikācija);
d) Jūsu pieredze darbam ar projektiem (lūdzu, sniedziet vispārīgu informāciju par Jūsu
līdzšinējo pieredzi finansējuma piesaistei no Eiropas Savienības fondiem, bankām,
citām institūcijām).

APLIECINĀJUMS

Apliecinu, ka šīs projekta pieteikuma veidlapa un visi pievienotie pielikumi atbilst patiesībai
un projektam pieprasītais finansējums tiks izmantots atbilstoši projekta pieteikumā
aprakstītajam.
Apliecinu, ka nav zināmu iemeslu, kāpēc šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt
aizkavēta tā izpilde, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības var veikt projekta
pieteikuma veidlapā noteiktajā termiņā.

Paraksts

Amats, komercsabiedrība
(juridiskai personai)

Vārds Uzvārds

Datums

Telefona numurs

Elektroniskā pasta adrese

2.pielikums
Grantu programmas
“Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”
nolikumam

PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU GRANTU PROGRAMMĀ „ATTĪSTI
UZŅĒMĒJDARBĪBU VALKAS NOVADĀ”
UN PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA IZLIETOŠANU

Projekta nosaukums:
Projekta īstenotājs:
1. Piešķirtā finansējuma apstiprinājums
Finansēšanas
līguma/vienošanās
numurs
datums

2. Projekta īstenošanas laiks
No
gads
datum
mēnesis
s

līdz
gads

datum
s

mēnesis

3. Informācija par projekta finansējuma apjomu
Valkas novada domes līdzfinansējums, EUR

Projekta kopējas izmaksas,
EUR

Piešķirtā summa
Izlietotā summa
Atlikums
Finanšu pārskats par projekta īstenošanu jāsagatavo izmantojot pievienoto formu („Projekta
īstenošanas finanšu pārskats”).
4. Projekta īss apraksts (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu,
mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju)

5. Projekta ietvaros veiktie pasākumi
Projektā īstenotās aktivitātes

Aktivitātes rezultāts

Aktivitātes dokumentāls
apliecinājums

6. Izmaiņas projekta īstenošanas gaitā
Norādiet izmaiņas (ja tādas radušās) starp iesniegtajā projekta pieteikumā un faktiski realizētajām aktivitātēm un finansējuma izlietojumu,
paskaidrojot izmaiņu iemeslus
Veiktās izmaiņas projekta
aktivitātēs un finansējuma izlietošanā

7. Publicitāte
Aprakstiet, kāda veida publicitāte bija Jūsu projektam.
Publicitātes avots
(atzīmēt ar X)
TV
Radio
Prese
Internets
Citi

Izmaiņu iemesli

Apraksts
(īss apraksts par projekta publicitāti attiecīgajā mēdijā)

Izmaiņu sekas

Pielikumā:
- Pielikums „Projekta īstenošanas finanšu pārskats”;
- 5. punktā norādīto dokumentu kopijas uz ____ lapām.

Apstiprinu, ka Valkas novada domes piešķirtie finanšu līdzekļi izlietoti
paredzētajiem mērķiem, līgumā norādīto pasākumu īstenošanai un atbilstoši šim
pārskatam.

Datums:
(Projekta īstenotāja uzņēmuma/ komersanta
vadītāja/direktora vārds, uzvārds)

(paraksts)
Z.v.

(Projekta atbildīgā darbinieka vārds,
uzvārds)

Pārskatu sagatavoja:
vārds, uzvārds:
ieņemamais amats:
tālrunis:
e-pasts:

(paraksts)

3.pielikums
Grantu programmas
“Attīsti uzņēmējdarbību Valkas novadā!”
Nolikumam

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS FINANŠU PĀRSKATS
1.

Projekta nosaukums

2.
3.

Projekta īstenotājs
Finansēšanas līguma
Nr./datums

4.

Dokumenti, kas apliecina Valkas novada domes piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu

Npk.

Maksājuma mērķis
(pamatojums)

Maksājumus apliecinoša
dokumenta nosaukums, numurs*

Saņēmējs

Apmaksas
datums

1
2
3
4
5

Summa, EUR

Darījumu apliecinoša
dokumenta nosaukums,
numurs**

Darījuma
datums

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
KOPĀ ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0,00

* Maksājumus apliecinoši dokumenti – dokumenti, kas apliecina apmaksas veikšanu (maksājumu uzdevumi, avansa norēķini, kases izdevumu orderis), kas satur visus
nepieciešamos rekvizītus atbilstoši tiesību aktiem
** Darījumu apliecinoši dokumenti – dokumenti, kas apliecina darījumu veikšanu (pavadzīmes – rēķini, rēķins – faktūra, kvītis, līgumi, čeki, rīkojumi u.t.t.), kas satur visus
nepieciešamos rekvizītus atbilstoši tiesību aktiem
*** Visas dokumentu kopijas jāpievieno pārskatam
Apstiprinu, ka Valkas novada domes piešķirtais līdzfinansējums izlietots paredzētajiem mērķiem, līgumā norādīto aktivitāšu īstenošanai un atbilstoši šim pārskatam.
Visi projekta ietvaros veikto darījumu un maksājumu apliecinošie dokumentu oriģināli tiks saglabāti 5 gadus no šī Pārskata iesniegšanas Valkas novada domē.
Datums:
(Projekta īstenotāja uzņēmuma/ komersanta vadītāja/direktora
vārds, uzvārds)

/paraksts/

(Projekta atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds)

/paraksts/

z.v.

7.§
Par projekta „Labais vairo labo Kārķos” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
_________________________________________________________________
(G.Smane)
Deputāte Sandra Pilskalne lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
2019.gada 28.februārī Valkas novada domē ir saņemts iesniegums no Kārķu pagasta iniciatīvas
veicināšanas biedrības “Ugunspuķe” valdes locekles Sandras Pilskalnes ar lūgumu Valkas novada domei
līdzfinansēt projektu “Labais vairo labo Kārķos” 300.00 EUR apmērā. Projekta kopējais finansējums 1500.00
EUR. No tā līdzfinansējums sastāda 20%. Projekts ir izturējis 1. kārtas ideju atlases konkursu, šobrīd
sagatavots projekts, kas tiks iesniegts konkursa 2.kārtai Borisa un Ināras Teterevu fonda izsludinātajai
programmai “Pats savam saimes galdam”. Biedrībai ir veiksmīga pieredze līdzīga projekta realizēšanā
2017.gadā, tāpēc arī projektā iesaistīto cilvēku loks tiek paplašināts – iesaistot arī ģimenes no Ērģemes
pagasta. Projekta mērķis – attīstīt vietējo iedzīvotāju, īpaši sociāli mazaizsargāto Kārķu un Ērģemes pagasta
ģimeņu iekšējos resursus, apgūt iemaņas sarūpēt veselīgu pārtiku, to pārstrādāt un dalīties ar tiem, kas nespēj
to veikt. Projektā plānots iesaistīt 12 novada ģimenes – 10 no Kārķu pagasta un 2 no Ērģemes pagasta.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 18.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 7.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže,
V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Līdzfinansēt biedrības “Ugunspuķe” izstrādāto projektu”Labais vairo labo Kārķos” 300.00 EUR (trīs simti
euro) apmērā, ja projekts tiks atbalstīts no Borisa un Ināras Teterevu fonda izsludinātās programmas “Pats
savam saimes galdam”. Projekta kopējais finansējums 1500.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro).
2. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
8.§
Par projekta “Rotaļu laukuma izveide daudzdzīvokļu māju bērniem” līdzfinansēšanu
_________________________________________________________________
(G.Smane)
Ir saņemts iesniegums no biedrības “Valkas attīstībai” priekšsēdētāja Aināra Šķudīša ar lūgumu
līdzfinansēt biedrības izstrādāto projektu “Rotaļu laukuma izveide daudzdzīvokļu māju bērniem” 10% jeb EUR
290,- apmērā no kopējām projekta izmaksām, ja projekts tiks atbalstīts biedrības “Lauku partnerība
ZIEMEĻGAUJA” izsludinātajā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” rīcībā 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana” projektu konkursa IV kārtā.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 2900,-(divi tūkstoši deviņi simti euro), t.sk., Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 90% jeb EUR 2610,00 (divi tūkstoši seši simti
desmit euro).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 18.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 8.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže,
V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības “Valkas attīstībai” projekta pieteikumu “Rotaļu laukuma izveide daudzdzīvokļu māju
bērniem”, kas ir izstrādāts 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”
rīcībā 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana” ar līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām attiecināmajām
izmaksām jeb EUR 290,-. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 2900,-, kur 90% no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums.
2. Nodot patapinājumā uz 7 gadiem, daļu no zemes vienības Valkā, Ausekļa ielā 30, kadastra apzīmējums
9401 008 0431, 0,04 ha platībā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumā pievienoto patapinājuma objekta
izvietojuma shēmu, kas nepieciešama bērnu rotaļu laukuma izveidei.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Pielikums
Valkas novada domes
2019. gada 28.marta sēdes lēmumam
(protokols Nr.4,8.§)

Patapinājuma objekts: “Bērnu rotaļu laukums”
Valkā, Ausekļa iela 30
Zemes vienības kadastra apzīmējums 9401 008 0431
IZVIETOJUMA SHĒMA

9.§
Par projekta “Gājēju celiņa izveide līdz bērnu rotaļu laukumam” līdzfinansēšanu
_________________________________________________________________
(G.Smane)
Valkas novada dome 2019.gada 15.martā ir saņēmusi iesniegumu no biedrības “Pasaciņa” valdes locekles
*** ar lūgumu līdzfinansēt biedrības izstrādāto projektu “Gājēju celiņa izveide līdz bērnu rotaļu laukumam”
10% jeb EUR1210,- apmērā no kopējām projekta izmaksām, ja projekts tiks atbalstīts biedrības “Lauku
partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludinātajā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma
„Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.1. “Vides sakārtošana” projektu konkursa IV kārtā.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 12100,-(divpadsmit tūkstoši viens simts euro), t.sk., Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 90% jeb EUR 10890,- (desmit tūkstoši astoņi
simti deviņdesmit euro).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 18.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 9.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže,
V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības “Pasaciņa” projekta pieteikumu “Gājēju celiņa izveide līdz bērnu rotaļu laukumam”,
kas ir izstrādāts 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” rīcībā 2.1.
“Vides sakārtošana” ar līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām jeb EUR
1210,-. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 12100,-, kur 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām
ir Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums.
2. Nodot patapinājumā uz 7 gadiem, daļu no zemes vienības Valkā, Ausekļa ielā 30, kadastra apzīmējums
9401 008 0431, 0.15ha platībā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumā pievienoto patapinājuma objekta
izvietojuma shēmu, kas nepieciešama gājēju celiņa līdz bērnu rotaļu laukumam izveidei.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
10.§
Par projekta “Mums ir svarīga pozitīva un veselīga bērnu izaugsme” līdzfinansēšanu
_________________________________________________________________
(G.Smane)
Valkas novada dome 2019.gada 15.martā ir saņēmusi no biedrības “Pasaciņa” valdes locekles *** ar
lūgumu līdzfinansēt biedrības izstrādāto projektu „Mums ir svarīga pozitīva un veselīga bērnu izaugsme!” 10%
jeb EUR 216,-apmērā no kopējām projekta izmaksām, ja projekts tiks atbalstīts biedrības “Lauku partnerība
ZIEMEĻGAUJA” izsludinātajā Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” rīcībā 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana” projektu konkursa IV kārtā.
Lekciju tēmas būs par jauno izglītības programmu, par veselīgu dzīvesveidu, kā to izveidot un saglabāt,
par seksualitāti, kā pareizi un kad par to runāt ar bērniem.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 2160,-(divi tūkstoši viens simts sešdesmit euro), t.sk.,
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 90% jeb EUR 1944,00 (viens tūkstotis
deviņi simti četrdesmit četri euro).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 18.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 10.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4. un 6.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže,
V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības “Pasaciņa” projekta pieteikumu „Mums ir svarīga pozitīva un veselīga bērnu izaugsme!”,
kas ir izstrādāts 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” rīcībā 2.2.
“Saturīga brīvā laika pavadīšana” ar līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām
jeb EUR 216,-. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 2160,-, kur 90% no projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums.
2. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
11.§
Par projekta “Valkas - Lugažu ev. luteriskās baznīcas gājēju celiņa atjaunošana”
līdzfinansējuma nodrošināšanu
_________________________________________________________________
(T.Simtiņš)
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no reliģiskās organizācijas “Valkas – Lugažu evaņģēliski
luteriskās draudze” ar lūgumu atbalstīt un līdzfinansēt projektu “Valkas - Lugažu ev. luteriskās baznīcas
gājēju celiņa atjaunošana” iesniegšanai biedrības “Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās
attīstības stratēģijas īstenošanas 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” rīcībā 2.1. “Vides sakārtošana”.
Projektu plānots realizēt Rīgas ielā 9, Valka, Valkas novads, kur atrodas draudzes īpašumā esošā Valkas
- Lugažu ev. luteriskā baznīca. Baznīcai ir piešķirts valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss. Iepriekšēja
uzsaukumā biedrība ar LEADER programmas palīdzību atjaunoja banzīcas pamatus un apmetumu ārsienai
1,2 m augstumā, kā arī tika uzstādītas betona teknes, lietusūdens novirzīšanai no ēkas.
Projekta ietvaros plānots atjaunot esošo gājēju celiņu, kas savieno Raiņa un Rīgas ielas un atrodas
baznīcas pašā priekšā. Šis gājēju celiņš ir vienīgais piekļuves veids baznīcai, un laika gaitā esošā gājēju
celiņa betona plāksnes ir sadrupušas. Projekta ietvaros plānots uzklāt jaunu bruģakmeni un izlīdzināt
melnzemi gar apmalēm. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 7698.27, kur 90% no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 18.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 9.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi,
D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt reliģiskās organizācijas ”Valkas – Lugažu evaņģēliski luteriskās draudze” projekta
pieteikumu “Valkas - Lugažu ev. luteriskās baznīcas gājēju celiņa atjaunošana” 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” rīcībā 2.1. “Vides sakārtošana”. Projekta kopējās
izmaksas ir EUR 7698.27 (septiņi tūkstoši seši simti deviņdesmit astoņi euro un 27 centi), kur 90% no
projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums.
2. Ja projekts tiks atbalstīts, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām
attiecināmajām izmaksām jeb EUR 769.83 (septiņi simti sešdesmit deviņi euro un 83 centi).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
12.§
Par projekta “Radio Arena” līdzfinansējuma nodrošināšanu
__________________________________________________________
(T.Simtiņš, A.Sjademe, V.A.Krauklis)
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no biedrības “Arena1” ar lūgumu atbalstīt un līdzfinansēt
biedrības projektu “Radio Arena” EUR 1984,64 apmērā, kas ir 10% no kopējām attiecināmajām projekta
izmaksām. Projekts tiks iesniegs biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības
stratēģijas īstenošanas 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” rīcībā 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana”.
Projekta ietvaros plānots iegādāties speciālu radio apskaņošanas aparatūru (radio pulti, mikrofonus,
datorus, datorprogrammas u.tml.), lai varētu pilnveidot un attīstīt radio Arena apraidi Valkas novadā ar FM
frekvenci un visā Latvijā ar interneta radio palīdzību. Aprīkojums nepieciešams, lai izveidotu kvalitatīvas radio
programmas un lai varētu uzsākt jauniešu apmācības kursu radio žurnālistikā, radio vadībā un menedžmentā.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 19846,42, kur 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir
Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 18.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 10.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4. un 5.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže,
V.Vesingi, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET – 3 deputāti (D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis), ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības “Arena1” projekta pieteikumu “Radio Arena”, kas ir izstrādāts 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” rīcībā 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana”.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 19846,42 (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit seši euro 42
centi), kur 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA
līdzfinansējums.
2. Ja projekts tiks atbalstīts, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām
attiecināmajām izmaksām jeb EUR 1984,64 (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit četri euro 64 centi).
3. Nodot patapinājumā uz 7 gadiem, telpas, kas atrodas Semināra ielā 21, Valkā, Valkas novadā kadastra
apzīmējums 9401 001 0609 001, 2. stāvā ar telpas numuru 34, kopējā platībā – 24,2 m2, saskaņā ar šī
lēmuma pielikumā pievienoto patapinājuma objekta izvietojuma shēmu, kas nepieciešama radio “Arena”
darbībai.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

13.§
Par projekta “Petanka sporta centra labiekārtošana Ērģemes pagastā”
līdzfinansējuma nodrošināšanu
_________________________________________________________________
(T.Simtiņš)
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no biedrības "Sporta klubs "Petanks Ērģeme”” ar lūgumu
atbalstīt un līdzfinansēt biedrības projektu “Petanka sporta centra labiekārtošana Ērģemes pagastā” EUR
2912.66apmērā, kas ir 10% no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām. Projekts tiks iesniegts biedrības
“Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas 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” rīcībā 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana”.
Projekta ietvaros plānots labiekārtot ēku Ērģemes pag., “Ērģemes veikals”. Esošo ēku patapina un tajā
darbojas biedrība “Sporta klubs “Petanks Ērģeme””. Ēka sastāv no vairākām telpām, t.sk. atpūtas telpa un
telpa ar petanka laukumiem. Atpūtas telpā ir iespējams spēlēt galda tenisu, novusu un kārtis, padzert tēju vai
kafiju. Lielākajā telpā ir izveidoti iekštelpu petanka laukumi, kuros sporta klubs trenējas, rīko turnīrus un
sacensības gada aukstajos mēnešos. Telpas ir aukstas, tām ir nepieciešams kosmētiskais remonts, kā arī
jumta segums ir bojāts. Projekta ietvaros plānots salabot jumta seguma daļu, zem kuras atrodas petanka
laukumi, veikt kosmētisko remontu un nomainīt esošos logus un durvis telpai, kurā atrodas petanka laukumi.
Papildus ir plānots uzstādīt infrasarkano staru sildītāju, lai varētu apsildīt iepriekš minēto telpu. Šādi iekštelpu
petanka laukumi nav atrodami nekur citur Latvijā, attīstot tos, Valkas novads būtu vienīgais Latvijā ar šādu
sporta infrastruktūru. Sporta klubam “Petanks Ērģeme” ir ļoti labi panākumi visā Baltijā. Projekta kopējās
izmaksas ir EUR 29 126.55, kur 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības
ELFLA līdzfinansējums.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 18.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 11.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže,
V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības "Sporta klubs "Petanks Ērģeme”” projekta pieteikumu “Petanka sporta centra
labiekārtošana Ērģemes pagastā”, kas ir izstrādāts 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” rīcībā 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana”. Projekta kopējās izmaksas
ir EUR 29 126.55 (divdesmit deviņi tūkstoši viens simts divdesmit seši euro, 55 centi), kur 90% no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības ELFLA līdzfinansējums.
2. Ja projekts tiks atbalstīts, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 10% apmērā no kopējām
attiecināmajām izmaksām jeb EUR 2912.66 (divi tūkstoši deviņi simti divpadsmit euro, 66 centi).
3. Nodot patapinājumā uz 7 gadiem, telpas, kas atrodas “Ērģemes veikals”, Ērģemē, Valkas novadā kadastra
apzīmējums 9452 008 0257 001, 1. stāvā ar telpu grupu numuriem 001, 002, kopējā platībā – 347 m2,
saskaņā ar šī lēmuma pielikumā pievienoto patapinājuma objekta izvietojuma shēmu, kas nepieciešama
petanka sporta centra labiekārtošanai.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
14.§
Par projekta “Bērnu rotaļu laukuma izveidošana Valkas pagasta Sēļos” izstrādāšanu un
līdzfinansēšanu
_________________________________________________________________
(J.Putniņa)
Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” ir izsludinājusi Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”
apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu
konkursa IV kārtu. Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks no 2019.gada 4.marta līdz 2019.gada 4.aprīlim.
Valkas novada Attīstības un plānošanas nodaļa sadarbībā ar Valkas pagasta pārvaldi izstrādā projekta
pieteikumu „Bērnu rotaļu laukuma izveidošana Valkas pagasta Sēļos” minētā apakšpasākuma aktivitātes
19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana”. Projekta mērķis
brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem, ierīkojot komfortablu, drošu, atraktīvu
un ergonomisku bērnu rotaļu laukumu Valkas pagasta Sēļos.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 3588,60 (trīs tūkstoši pieci simti astoņdesmit astoņi euro un
60 centi), t.sk., Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 90% no attiecināmajām

izmaksām jeb EUR 3229,74- (trīs tūkstoši divi simti divdesmit deviņi euro un 74 centi) un Valkas novada
domes līdzfinansējums EUR 358,86- (trīs simti piecdesmit astoņi euro un 86 centi). Lai pilnveidotu brīvā laika
pavadīšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem, projekta ietvaros plānots iegādāties un uzstādīt šūpoles,
namiņu ar slīdkalniņu, atsperšūpoles, soliņus, smilšu kasti, tādējādi nodrošinot Sēļu iedzīvotājus ar
labiekārtotu, drošu un ergonomisku rotaļu laukumu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 18.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 12.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2. un 6.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže,
V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izstrādāt un iesniegt Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma 19.2
"Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2.
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcības 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana” projektu “Bērnu
rotaļu laukuma izveidošana Valkas pagasta Sēļos”.
2. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas EUR 3588,60-(trīs tūkstoši pieci simti astoņdesmit astoņi euro un
60 centi), t.sk., Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 90% no
attiecināmajām izmaksām jeb EUR 3229,74- (trīs tūkstoši divi simti divdesmit deviņi euro un 74 centi).
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā, nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu EUR
358,86- (trīs simti piecdesmit astoņi euro un 86 centi) apmērā.
4. Izdalīt projekta realizācijai daļu no zemes vienības Valkas pagastā, Sēļi “Māja 20” kadastra apzīmējums
9488 010 0118, 0.0055ha platībā un daļu no zemes vienības Valkas pagastā Sēļi, “Māja 22”, kadastra
apzīmējums 9488 010 0254, 0.055ha platībā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumā pievienoto patapinājuma
objekta izvietojuma shēmu, kas nepieciešama gājēju celiņa līdz bērnu rotaļu laukuma izveidei.
5. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļa.
6. Lēmuma izpildi kontrolē Izpilddirektors.

15.§
Par projekta “Gaismu sistēmas modernizācija Valkas pagasta Saieta namam “Lugažu muiža””
izstrādāšanu un līdzfinansēšanu
_________________________________________________________________
(J.Putniņa)
Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” ir izsludinājusi Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”
apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu
konkursa IV kārtu. Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks no 2019.gada 4.marta līdz 2019.gada 4.aprīlim.
Valkas novada Attīstības un plānošanas nodaļa sadarbībā ar Valkas pagasta Saieta namu “Lugažu muiža”
izstrādā projekta pieteikumu „Gaismu sistēmas modernizācija Valkas pagasta Saieta namam “Lugažu muiža””
minētā apakšpasākuma aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.3. “Kultūras un
tradīciju kopšana”. Projekta mērķis ir modernizēt Saieta namu “Lugažu muiža” gaismas sistēmas un
iegādāties energotaupošus LED starmešus.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 6997,43 (seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit septiņi euro
un 43 centi), t.sk., Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 90% no
attiecināmajām izmaksām jeb EUR 6297,68 (seši tūkstoši divi simti deviņdesmit septiņi euro un 68 centi) un
Valkas novada domes līdzfinansējums EUR 699,75 (seši simti deviņdesmit deviņi euro un 75 centi). Projekta
ietvaros Lugažu muižā plānots nomainīt esošos starmešus pret energotaupošiem LED starmešiem, kā
rezultātā tiktu taupīta elektroenerģija, kā arī atrisināta problēma ar biežo parasto starmešu iegādi un
nomaiņu. Tiek plānots uzstādīt arī papildus stiprinājumus zālē pie labās un kreisās sienas ar papildus
energotaupošiem LED starmešiem, lai apgaismojums būtu izteiksmīgāks un krāsaināks, nodrošinot labāku
apgaismojumu pasākumu laikā gan uz skatuves, gan zālē.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 18.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 13.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže,
V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izstrādāt un iesniegt Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma
19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes
19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcības 2.3. “Kultūras un tradīciju kopšana”
projektu “Gaismu sistēmas modernizācija Valkas pagasta Saieta namam “Lugažu muiža””.
2. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas EUR 6997,43 (seši tūkstoši deviņi simti deviņdesmit septiņi
euro un 43 centi), t.sk., Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 90%
no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 6297,68 (seši tūkstoši divi simti deviņdesmit septiņi euro un
68 centi).
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā, nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu
EUR 699,75 (seši simti deviņdesmit deviņi euro un 75 centi) apmērā.
4. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļa.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
16.§
Par projekta „Tautas tērpu iegāde Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīviem”
līdzfinansēšanu
_________________________________________________________________
(J.Putniņa)
Saņemts Valkas ģimnāzijas vecāku biedrības iesniegums par projekta „Tautas tērpu iegāde Valkas
pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīviem” līdzfinansēšanu EUR 756,91 (septiņi simti piecdesmit seši
euro un 91 cents) apmērā. Projekts paredzēts iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja”
izsludinātā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai
attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu konkursa IV kārtā – Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.
- 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju" aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.3. “Kultūras un tradīciju
kopšana”.
Projekta mērķis ir iegādāties trūkstošās tautas tērpu daļas Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju
kolektīviem, lai pilnveidotu bērnu un jauniešu kultūrizglītojošās aktivitātes, rosinātu interesi par tautas kultūras
mantojumu un latviešu tautas tradīcijām un veicinātu latvisko identitāti un reģionālo (Vidzemes) piederību.
Paredzētās kopējās projekta attiecināmās izmaksas EUR 7569,11 (septiņi tūkstoši pieci simti sešdesmit deviņi
euro un 11 centi), tai skaitā ELFLA finansējums 90% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 6812,20 (seši

tūkstoši astoņi simti divpadsmit euro un 20 centi). Projekta ietvaros tiks iegādātas šādas Valkas pilsētas bērnu
un jauniešu tautas deju kolektīvu tautas tērpu daļas:
1) Valkas bērnu deju kolektīvam “Vainadziņš” 1.-2.klašu deju grupai – meiteņu vasaras varianta tautiskās
kreklkleitas, lakatiņi, sienamie vainagi (pārpieris); puišu vasaras varianta tautiskie krekli un pusbikses,
lakati.
2) Valkas bērnu deju kolektīvam “Vainadziņš” 3.-4.klašu deju grupai – meiteņu vasaras varianta
tautiskās kreklkleitas, lakatiņi, tautiskie ņieburi, brunči, jostas, sienamie vainagi (pārpieris) un pusgarās
zeķes; puišu vasaras varianta tautiskie krekli un pusbikses, lakati, tautiskās vestes un pusbikses un
pusgarās zeķes.
3) Valkas jauniešu deju kolektīvam „Vendīgs” – meitu krekli, brunči, kaspīnes, ņieburi, pusgarās zeķes un
pastalas.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 18.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 14.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže,
V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Valkas ģimnāzijas vecāku biedrības Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam
apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"
aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcības 2.3. “Kultūras un tradīciju kopšana”
projektu “Tautas tērpu iegāde Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīviem”. Kopējās projekta
attiecināmās izmaksas EUR 7569,11 (septiņi tūkstoši pieci simti sešdesmit deviņi euro un 11 centi), tai
skaitā ELFLA finansējums 90% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 6812,20 (seši tūkstoši astoņi simti
divpadsmit euro un 20 centi).
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu EUR
756,91 (septiņi simti piecdesmit seši euro un 91 cents) apmērā.
3. Nodot patapinājumā uz 7 gadiem, Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs "Mice", Semināra iela 27,
Valka, LV – 4701, Tērpu noliktava Nr. 3.08, kas nepieciešama iegādāto tautas tērpu glabāšanai.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

17.§
Par projekta „Zaļā klase ABC” līdzfinansēšanu
______________________________________________
(J.Putniņa)
Saņemts Valkas ģimnāzijas vecāku biedrības iesniegums par projekta „Zaļā klase ABC” līdzfinansēšanu
EUR 2700,- (divi tūkstoši septiņi simti euro) apmērā. Projekts paredzēts iesniegšanai biedrības „Lauku
partnerība Ziemeļgauja” izsludinātā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma
„Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu konkursa IV kārtā – Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
rīcībā 2.1. “Vides sakārtošana”.
Projekta mērķis ir izveidot teritorijā pie skolas ēkas Ausekļa ielā 5 lapeni / nojumi, kurā bērniem varētu
notikt mācību stundas vizuālajā mākslā, mājturībā un tehnoloģijās, sportā, dabas zinībās, kā arī dažāda veida
ārpusstundu nodarbībās un pasākumos. Mācību stundas un nodarbības ārā svaigā gaisā sekmēs bērnu
veselību, nodrošinās iespēju mācīties sakārtotā un estētiski skaistā vidē. Pilnveidosies bērnu komunikācijas
un sadarbības prasmes, viņu radošā domāšana. Izveidotais objekts lapene / nojume būs priekšdarbi rotaļu
un spēļu laukuma izveidei nākotnē. Pilsētā tiks sakārtota sabiedriska vieta – apkārtne pie skolas. Paredzētās
kopējās projekta attiecināmās izmaksas EUR 27000,- (divdesmit septiņi tūkstoši euro), tai skaitā ELFLA
finansējums 90% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 24300,- (divdesmit četri tūkstoši trīs simti euro).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 18.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 15.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže,
V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Valkas ģimnāzijas vecāku biedrības Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam
apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"
aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcības 2.1. “Vides sakārtošana” projektu “Zaļā
klase ABC”. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas EUR 27000,- (divdesmit septiņi tūkstoši euro), tai
skaitā ELFLA finansējums 90% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 24300,- (divdesmit četri tūkstoši trīs
simti euro).

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu EUR
2700,- (divi tūkstoši septiņi simti euro) apmērā.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
18.§
Par projekta „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras un aprīkojuma
pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem” līdzfinansēšanu
_________________________________________________________________
(J.Putniņa)
Saņemts biedrības “Vijmalieši” iesniegums par projekta „Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras
un aprīkojuma pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem” līdzfinansēšanu EUR 1133,77 (viens tūkstotis viens
simts trīsdesmit trīs euro un 77 centi) apmērā. Projekts paredzēts iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība
Ziemeļgauja” izsludinātā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu konkursa IV kārtā – Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
rīcībā 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana”. Paredzētās kopējās projekta attiecināmās izmaksas EUR
11337,70 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi euro un 70 centi), tai skaitā ELFLA finansējums
90% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 10203,93 (desmit tūkstoši divi simti trīs euro un 93 centi). Projekta
ietvaros plānots veikt šādas aktivitātes:
1) Iegādāties hokeja sporta formas hokeja komandai “Vijciems”, kurā spēlē spēlētāji ne tikai no Vijciema
pagasta, bet arī no visa Valkas novada: hokeja spēļu kreklus un hokeja spēļu getras.
2) Iegādāties un uzstādīt āra trenažieru laukumu zemes īpašumā “Druvas” (kadastra numurs
94920040270), tā daļā 300 m 2 platībā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 18.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 16.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2. un 6.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže,
V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības “Vijmalieši” Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma
19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2.
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcības 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana” projektu “Brīvā laika
pavadīšanai paredzētās infrastruktūras un aprīkojuma pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem”. Kopējās
projekta attiecināmās izmaksas EUR 11337,70 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi euro un
70 centi), tai skaitā ELFLA finansējums 90% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 10203,93 (desmit
tūkstoši divi simti trīs euro un 93 centi).
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā, nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu EUR
1133,77 (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit trīs euro un 77 centi) apmērā.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

19.§
Par projekta „Aušanas aprīkojuma iegāde Valkas BJC bērnu aušanas pulciņam un Valkas
rokdarbnieču kopai “Vijums”” līdzfinansēšanu
_________________________________________________________________
(J.Putniņa)
Saņemts biedrības Radošā grupa “Lugaži” iesniegums par projekta „Aušanas aprīkojuma iegāde Valkas
BJC bērnu aušanas pulciņam un Valkas rokdarbnieču kopai “Vijums””” līdzfinansēšanu EUR 262,18 (divi simti
sešdesmit divi euro un 18 centi) apmērā. Projekts paredzēts iesniegšanai biedrības „Lauku partnerība
Ziemeļgauja” izsludinātā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu konkursa IV kārtā – Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
rīcībā 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana”.
Projekta mērķis ir aušanas prasmju apmācība dažāda vecuma aušanas interesentiem no Valkas novada.
Paredzētās kopējās projekta attiecināmās izmaksas EUR 2621,80 (divi tūkstoši seši simti divdesmit viens
euro un 80 centi), tai skaitā ELFLA finansējums 90% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 2359,62 (divi
tūkstoši trīs simti piecdesmit deviņi euro un 62 centi). Projekta ietvaros tiks iegādāts šāds aušanas aprīkojums:
divpadsmit nīškārtu stelles, velku koki, nīškoki ar iefrēzētu sliedi, platumtutris, atspoles, spolētājs, steļļu auklas
ar stiprinājuma enkuriem, aužamie šķieti, metāla nītis, pleciņi darbu iekārtošanai izstādē.

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 18.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 17.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže,
V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības Radošā grupa “Lugaži” Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam
apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"
aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcības 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana”
projektu Aušanas aprīkojuma iegāde Valkas BJC bērnu aušanas pulciņam un Valkas rokdarbnieču kopai
“Vijums”””. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas EUR 2621,80(divi tūkstoši seši simti divdesmit viens
euro un 80 centi), tai skaitā ELFLA finansējums 90% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 2359,62 (divi
tūkstoši trīs simti piecdesmit deviņi euro un 62 centi).
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu EUR
262,18 (divi simti sešdesmit divi euro un 18 centi) apmērā.
3. Nodot patapinājumā uz 7 gadiem, Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs "Mice", Semināra iela 27,
Valka, LV – 4701, Telpas Nr. 1.15 un 1.16, kas nepieciešamas iegādāto pamatlīdzekļu uzglabāšanai un
izmantošanai.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

20.§
Par saistošo noteikumu Nr.4 „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, ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 18.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 20.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta un 46.panta, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 16.panta un 30.panta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Gailis,
S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET – 1 deputāts (A.Sjademe), ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Valkas novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.4 „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.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2019.gada 28.martā

Nr.4
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 28.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 20.§)

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).

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

1.pielikums
pie Valkas novada domes
2019.gada 28.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.4

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2019.gada 28.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.4
Paskaidrojuma raksts Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.4 „Grozījumi 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Valkas novada pašvaldības
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 168478.-, tajā skaitā :
1.1. Dažādi nenodokļu ieņēmumi EUR 6285.-;
1.2. Pašvaldības saņemtie transferti no valsts budžeta EUR 149660.-;
1.3. Pārējie budžeta ieņēmumi EUR 12533.-.
2.izdevumi
Budžeta izdevumu daļā palielināti un precizēti izdevumi pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem, kopumā izdevumi palielināti par EUR 134953.- , tajā skaitā :
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem izdevumi palielināti par EUR 1200.- , tajā skaitā:
2.1.1.Valkas pagasta pārvaldei par EUR 1200.- uzturēšanas izdevumiem;
2.2.Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 121310,-, tajā skaitā
2.2.1.Tūrisma informācijas birojam par EUR 5175.- robežtirgus izdevumiem;
2.2.2.Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” realizācijai EUR 585.-;
2.2.3.Projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizācijai EUR 5930.-;
2.2.4.Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” realizācijai EUR
14843.-;
2.2.5.Projekta “Pašvaldības grants ceļu pārbūve Valkas novadā” realizācijai EUR 94777.-;
2.3.Kultūrai izdevumi palielināti par EUR 6160.- tajā skaitā :.
2.3.1. Valkas pilsētas stadionam par EUR 5860.- uzturēšanas izdevumiem;
2.3.2.Vijciema pagasta bibliotēkai par EUR 300.-uzturēšanas izdevumiem;
2.4.Izglītībai izdevumi palielināti par EUR 6283.-, tajā skaitā:
2.4.1. Vijciema sākumskolai par EUR 2228.- uzturēšanas izdevumiem;
2.4.2.J.Cimzes Valkas mūzikas skolai par EUR 500.- uzturēšanas izdevumiem;
2.4.3.Bērnu jauniešu centram “Mice” par EUR 400.- uzturēšanas izdevumiem;
2.4.4.Bērnu jaunatnes sporta skolai par EUR 2000.- uzturēšanas izdevumiem;
2.4.5.Futbola ilgtspējīgas attīstības atbalsta programmai EUR 1155.-uzturēšanas izdevumiem.
3.Finansēšana – aizņēmumu atmaksa EUR 33525.-, tajā skaitā:
3.1.Projekts “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas pagastā”
atmaksāts saņemtais aizdevums – ES finansējums EUR 33525.-.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

21.§
Par finansiālu atbalstu dalībai Pasaules čempionātā petankā
______________________________________________________________
(R.Rastaks)
Valkas novada dome 2019.gada 11.martā saņēmusi Biedrības “Sporta klubs “Petanks Ērģeme””, reģ.
Nr.40008257813, iesniegumu ar lūgumu iespēju robežās atbalstīt kluba pārstāvju *** piedalīšanos Pasaules
Čempionātā petankā El Ejido, Almeria, Spānijā 2019.gada 2.maijā līdz 5.maijam. *** ir iekļauta Latvijas
izlases sastāvā dalībai augstākminētajā Čempionātā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada 18.marta
sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 1.§), un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
6.punkta,atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansiālu atbalstu EUR 460,80 (četri simti sešdesmit euro 80 centi) Biedrībai “Sporta klubs
“Petanks Ērģeme”” dalībai (2 pārstāvjiem) Pasaules Čempionātā petankā El Ejido, Almeria, Spānijā
2019.gada 2.maijā līdz 5.maijam.
2. Lēmuma 1. punktā minētos līdzekļus apmaksāt no sportam paredzētiem budžeta līdzekļiem.
3. Par lēmumu izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
22.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 27.februāra nolikumā Nr.4
„Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas nolikums”
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Valkas npovada dome izskata Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas ierosinājumu izdarīt
grozījumus 2014.gada 27.februāra nolikumā Nr.4 „Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas nolikums”
(sēdes protokols Nr.3, 19.§).
Līdz 2019.gada 28.februārim šautuve darbojās kā Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas
struktūrvienība, bet ar 1.martu ir izveidota iestāde Valkas pilsētas šautuve. Saskaņā ar šautuves nolikumu,
iestādes darbību nodrošina šautuves vadītājs – instruktors. Saskaņā ar Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes nodaļas nolikumu nodaļa pārrauga sporta iestādes darbību, sniedz atbalstu un kontrolē.
Nepieciešams grozīt Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas nolikumā 14.5. punktu, svītrojot no tā
vārdu “šautuve”.
Nepieciešams aktualizēt nodaļas funkcionālo shēmu (IKSJ nolikuma 2.pielikums), jo ir notikušas vairākas
iestāžu reorganizācijas.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada 18.marta
sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 2.§), un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas
2.punkta,atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2014.gada 27.februāra nolikumā Nr.4 „Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes nodaļas nolikums” (protokols Nr.3, 19.§) šādus grozījumus:
1.1. izteikt 14.5. punktu šādā redakcijā:
“14.5 nodrošina Valkas stadiona darbību:
14.5.1. atbild par stadiona ekspluatāciju atbilstoši normatīvajiem noteikumiem;
14.5.2. vada stadiona personāla darbu;
14.5.3. plāno stadiona budžetu, kontrolē efektīvu finanšu līdzekļu izlietošanu;
14.5.4. organizē un nodrošina sportistu, sporta komandu treniņu un sacensību norisi;
14.5.5. veicina aktīvu dzīvesveidu iedzīvotājiem;
14.5.6. plāno stadiona attīstību;”
1.2. izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).
2. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 28.marta sēdes lēmumam
(protokols Nr.4,22.§)

2.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 27.februāra Nolikumam Nr.4

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas funkcionālā shēma
(ar 2019.gada 28.marta sēdes lēmuma (protokols Nr.4,22.§) grozījumiem)

Vadītājs

Izglītības un kultūras daļa
Vadītājs

Izglītības
speciālists
Izglītības
atbalsta
personāls

Ārpusstundu
pasākumu
organizators
funkciju veic
Bērnu un
jauniešu centrs
"Mice"

Izglītības
iestādes

Kultūras
darba
organizators

Sporta un jaunatnes lietu daļa
Vadītājs
Šautuve
Vadītājs instruktors

IRD māksliniece

Sporta
speciālists

Skaņu operators

Jaunatnes
lietu
speciālists

Stadions
Kultūras
nams
Tautas nami
Bibliotēkas

Valkas novadpētniecības
muzejs

Stadiona
pārzinis
Stadiona
tehniskais
personāls
Sporta
organizatori
pagastos

Nevalstiskās organizācijas
Nodibinājumi
Biedrības

Valkas novada domes priekšsēdētājs

Sporta zāles
Sporta laukumi

Jauniešu
dome

Multifunkcionālais
jauniešu iniciatīvu
centrs
Brīvā laika
organizatori

Sporta klubi

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

23.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmumā “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 1.§) 24.pielikumā
____________________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Izvērtējot Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” saimniecisko darbību, ir saņemts
vadītāja ierosinājums atjaunot amata vietu strādnieks. Iestādē ir 10 bērnu grupiņas un bieži nepieciešams

operatīvi novērst sīkus inventāra bojājumus, kā arī veikt tehniskās apkopes darbus, remontus. Līdz šim 2
reizes nedēļā uz dažām stundām strādnieka pienākumus veica norīkots šoferis, taču atvēlētajā laikā nav
iespējams visu izdarīt. Izvērtējot PII “Pasaciņa” sētnieka darba apjomu, tika konstatēts, ka teritorija ir lielāka
nekā citiem novada sētniekiem un lielo darbu laikā (ziemā sniegs, rudenī lapas, vasarā pļaušana) viens
darbinieks nevar visu kvalitatīvi paveikt. Izvērtējot saimniecības pārziņa darbu, tika konstatēts, ka
darbiniekam ir daudz darba ar dokumentācijas kārtošanu, preču iegādes un piegādes organizēšanu, lielāko
remontdarbu organizēšanu. PII “Pasaciņa” vadītājs ir izstrādājis strādnieka amata aprakstu un detalizēti
uzskaitījis veicamos darbus visās saimnieciskās darbības jomās.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2019.gada 18.marta
sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 5.§), un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izveidot pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” jaunu amata vietu – strādnieks, amata aprakstā
iekļaujot arī teritorijas sakopšanas darbus.
2. Izdarīt Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu
sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 1.§) šādus grozījumus:
2.1. apstiprināt 24.pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).
3. Uzdot PII “Pasaciņa” vadītājam noslēgt jaunu darba līgumu atbilstoši amatu sarakstam.
4. Grāmatvedības un finanšu nodaļai veikt attiecīgos grozījumus PII “Pasaciņa” budžetā.
5. Par lēmuma izpildi atbild PII “Pasaciņa” vadītājs un Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
6. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēka 2019.gada 1.aprīlī.
Pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 28.marta lēmumam
(sēdes protokols Nr.4, 23.§)
24.pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 14.februāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.2, 1.§)

Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amats

Amata
vietu
skaits

Algas likme par
pilnu slodzi
EUR mēnesī

Piemaksa par
papildus
pienākumu
veikšanu EUR

Piemaksa par
darba stāžu

Tehniskie
1.

Dežurants - apkopējs

2.

1

450.00

Lietvedis

0,5

450.00

3.

Pirmsskolas izglītības skolotāja
palīgs

10

475.00

4.

Saimniecības pārzinis

1

510.00

5.

Sētnieks

1

430.00

6.

Strādnieks

1

430.00

7.

Strādnieks ēdināšanas blokā

1,5

450.00

8.

Vecākā medmāsa

1

629.00

9.

Veļas mazgātājs

1

450.00
Pedagogi

1% piemaksa
pie pamatalgas
20

10.

Vadītājs

1

950.00

1

Zemākā
mēnešalga pēc
MK Pedagogu
darba samaksas
noteikumiem
Nr.445 +20

11.

Pirmsskolas izglītības metodiķis

12.

Izglītības psihologs

1.1

13.

Skolotājs logopēds

0.755

14.
15.
16.

Pirmsskolas izglītības sporta
skolotājs
Pirmsskolas izglītības mūzikas
skolotājs
Pirmskolas izglītības skolotājs

1
1.65
14

Zemākā
mēnešalga +
piemaksa par
kvalitātes pakāpi
pēc MK
Pedagogu darba
samaksas
noteikumiem
Nr.445

24.§
Par saistošo noteikumu Nr.5“Grozījumi 2017.gada 31.augusta saistošajos noteikumu Nr.15
„Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā””apstiprināšanu
__
_________
(D.Bašķe)
Sakarā ar to, ka ir veikti grozījumi Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra
noteikumos Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana
vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK
noteikumi), kas no 2019.gada 1.janvāra nosaka izmaiņas personu lokā, kurām ir tiesības saņemt Eiropas
Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – EAFVP) atbalstu, ir nepieciešams papildināt Valkas
novada 2017.gada 31.augusta saistošos noteikumus Nr.15 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusa piešķiršanu Valkas novadā”.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 4.1.3.punktu, EAFVP atbalstu var saņemt ģimene (persona), kas
atzīta par maznodrošinātu (ko apliecina pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa), un kuras
vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR 242,00.
Valkas novada domes 2017.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.15 „Par maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā” noteiktais maznodrošinātas personas ienākumu
līmenis ir līdz EUR 175,00 mēnesī.
Atbilstoši MK noteikumu 4.1.3.3.punktam, pašvaldība var noteikt maznodrošinātām personām
labvēlīgākus nosacījumus EAFVP atbalsta saņemšanai. Šajā gadījumā nepieciešami grozījumi saistošajos
noteikumos, nosakot maznodrošinātās personas statusam atbilstošu ienākumu līmeni tikai EAFVP atbalsta
saņemšanai tām ģimenēm (personām), kuru ienākumi nepārsniedz EUR 242,00.
Ņemot vērā iepriekš minēto - domei ir jāizdara grozījumi Valkas novada domes saistošajos noteikumos
Nr.15 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā”.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie saistošie noteikumi ir
atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2019.gada18.marta lēmumu
(protokols Nr.1, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punkta un 41.panta 1.daļas
1.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 “Grozījumi 2017.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.15
„Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā””.
2. Saistošos noteikumus Nr.5 “Grozījumi 2017.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.15 „Par
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā”” triju dienu laikā pēc
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Par lēmuma izpildi atbild Sociālā dienesta vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

SAISTOŠIE

NOTEIKUMI

Valkā
2019.gada 28.martā

Nr.5
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 28.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4,24.§)

“Grozījumi 2017.gada 31.augusta saistošajos noteikumu Nr.15
„Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”
14.panta sesto daļu un MK 25.11.2014. noteikumu Nr.727
"Darbības programmas "Pārtikas un pamata
materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām
2014.-2020. gada plānošanas periodā"
īstenošanas noteikumi" 4.2.3.punktu

Izdarīt Valkas novada domes2017.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.15 „Par
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā” šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”14.panta sesto daļu un MK
25.11.2014. noteikumu Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības
sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas
noteikumi" 4.2.3.punktu”.
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 2¹.punktu šādā redakcijā:
“2¹. Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām) atbalsta saņemšanai maznodrošinātas
personas statusu piešķir personi (ģimenei), kuras ienākumu līmenis mēnesī nepārsniedz EUR
242,00 vienai personai.”
Valkas novada domes priekšsēdētājs
2019.gada 3.aprīlī

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.5
“Grozījumi 2017.gada 31.augusta saistošajos noteikumu Nr. 15
„Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā””
paskaidrojuma raksts
Pašreizējās situācijas raksturojums

Šobrīd ir veikti grozījumi Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumos
Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās
palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada
plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK
noteikumi), kas paredz no 2019. gada 1. janvāra:
noteikt izmaiņas personu lokā, kurām ir tiesības saņemt
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk
– EAFVP) atbalstu. Tātad saskaņā ar MK noteikumu
4.1.3. punktu, EAFVP atbalstu var saņemt ģimene
(persona), kas atzīta par maznodrošinātu (ko apliecina
pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa), un
kuras vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR 242;
mainīt nosacījumus pamata materiālās palīdzības
saņemšanai - turpmāk higiēnas un saimniecības preču
komplektus varēs saņemt ne tikai bērni vecumā līdz 18
gadiem, bet arī pilngadīgas personas.
Valkas novada domes saistošajos noteikumos maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusam atbilstošs personas ienākumu līmenis
noteikts zemāks par EUR 242, šobrīd tas ir EUR 175. Pašvaldībai
atbilstoši savām budžeta iespējām nav iespēju ienākumu līmeni
paaugstināt, jo līdz ar to pieaugtu personu skaits, kurām būtu
tiesības uz pašvaldības pabalstiem.
Atbilstoši MK noteikumu 4.1.3.3. punktam, pašvaldība var noteikt
maznodrošinātām personām labvēlīgākus nosacījumus EAFVP
atbalsta saņemšanai. Šajā gadījumā nepieciešami grozījumi
saistošajos noteikumos: nosakot maznodrošinātās personas
statusam atbilstošu ienākumu līmeni tikai EAFVP atbalsta
saņemšanai tām ģimenēm (personām), kuru ienākumi nepārsniedz
EUR 242. Arī šajā gadījumā ģimenes (personas) materiālā situācija
tiek izvērtēta atbilstoši visiem pārējiem normatīvajos aktos
noteiktajiem maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
noteikšanas kritērijiem.

Īss projekta satura izklāsts

Ar šiem grozījumiem tiek palielināts to personu skaits, kurām ir
tiesības saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām
atbalstu.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi neietekmēs pašvaldības budžetu.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi
teritorijā.
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu projekta iespējamā Saistošie noteikumi neietekmēs administratīvās procedūras.
ietekme
uz
administratīvajām
procedūrām
Informācija par konsultācijām ar Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

25.§
Par pašvaldības īpašuma, dzīvokļa Valkā, Varoņu ielā 30-6,
izsoles atzīšanu par nenotikušu
__________________________________________________________
(LENGERE)
Atbilstoši Valkas novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmumam (sēdes protokols Nr.1,17.§), Par
atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – dzīvokļa Valkā, Varoņu ielā 30-6, nodošanu
atsavināšanai un izsoles organizēšanu”, 2019.gada 20.martā plkst.14.30 bija paredzēta nekustamā īpašuma
– dzīvokļa Valkā, Varoņu ielā 30-6, izsole.
Saskaņā ar minēto lēmumu tika nolemts uzsākt atsavināšanas procedūru un nodot atsavināšanai atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Valkā, Varoņu ielā
30-6, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0305 001 006, kopējā platība 60.3m 2,
kopīpašuma 603/5531 domājamā daļa no būves ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0305 001, kā arī noteikt
izsolē atsavināmam Valkas novada domes nekustamam īpašumam - dzīvokļa īpašumam Valkā, Varoņu iela
30-6, kadastra numurs 9401 900 1452: nosacīto cenu (sākotnējā cena) EUR 5310.00 (pieci tūkstoši trīs simti
desmit euro).
Līdz noteiktajam termiņam uz izsoli nebija reģistrējies neviens dalībnieks, neskatoties uz to, ka informācija
par izsoles rīkošanu, izsoles vietu un laiku bija publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (12.02.2019.Nr.30
(6369)), vietējā laikrakstā „Ziemeļlatvija” (publicēts 08.02.2019.), kā arī Valkas novada domes mājas lapā
www.valka.lv. 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.
Izvērtējot situāciju nākas konstatēt, ka šobrīd otras izsoles izsludināšana nav lietderīga.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 20.marta lēmumu (protokols Nr.3, 6.§) un vadoties no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 31.panta 1.daļas, kas nosaka, ka izsole atzīstama par nenotikušu, ja neviens pircējs
nav pārsolījis izsoles sākumcenu, un vadoties no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta
1.daļas 1.un 2.punkta, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atzīt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa Valkā, Varoņu ielā 30-6, 2019.gada 20.marta
izsoli par nenotikušu.
2. Atjaunot ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā dzīvokli Valkā, Varoņu ielā 30-6, kadastra numurs 9401 900 1452,
platība 60.3m2, un tam piesaistītās 603/5531 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
kopīpašuma un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
26.§
Par neapbūvēta zemesgabala “Smiltnieki”, Ērģemes pagasts, nomas līguma izbeigšanu,
atsavināšanas veida maiņu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
__________________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, personas kods ***, dzīvo: *** 2019.gada 19.februāra iesniegumu ar lūgumu izbeigt zemes
nomas līgumu par zemes gabalu Ērģemes pagastā “Smiltnieki” ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0342,
Valkas pagastā, atsakoties no zemes vienības atsavināšanas, tika konstatēts:
Nekustamais īpašums Valkas novada Ērģemes pagastā, „Smiltnieki”, kadastra apzīmējums 9452 008
0342, platība 1.02ha ir Valkas novada domes īpašums, ko apliecina ieraksts Vidzemes rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Ērģemes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0058 3293. Zemes gabals
nav apbūvēts.
Zemes reformas gaitā zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0342, platība 1.02ha, ir bijis
piešķirts lietošanā ***.
Ar Ērģemes pagasta padomes 2009.gada 19.marta lēmumu (sēdes protokols Nr.3, 7.§) uz zemes gabalu
Ērģemes pagastā „Smiltnieki”, kadastra apzīmējums 9452 008 0342, *** tika izbeigtas zemes lietošanas
tiesības atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 2.punktam.
Ņemot vērā zemes nomas pirmtiesības, ko nosaka Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1.daļa, 2009.gada 12.maijā starp Ērģemes pagasta padomi un

*** ir noslēgts zemes nomas līgums Nr.518 par zemes gabala Valkas novada Ērģemes pagastā „Smiltnieki”,
kadastra apzīmējums 9452 008 0342, nomu. Nomas līguma termiņš noteikts līdz 2029.gada 31.decembrim.
2017.gada 8.septembrī Valkas novada domē tika saņemts *** ierosinājums par minētās zemes vienības
atsavināšanu.
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.
Tā paša likuma 37.panta 4.daļā ir noteikts - ja nekustamo īpašumu iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā
persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu.
Ar Valkas novada domes 2017.gada 28.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.13,16.§) tika nolemts
uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma „Smiltnieki”, kadastra numurs 9452 008 0005, kas sastāv no zemes
gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 9452 008 0342, platība 1.02ha, un 9452 008 0316, platība 3.8ha
atsavināšanas procedūru, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu,
kā arī uzdot Pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijai sagatavot nepieciešamos dokumentus
atsavināšanai.
Atsavināšana tiek veikta pa posmiem. Pirmais no zemes gabaliem zemesgrāmatā tika reģistrēts zemes
gabals ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0342, platība 1.02ha.
***, 2019.gada 19.februārī iesniedzot iesniegumu, atsakās no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9452 008 0342 atsavināšanas un turpmākās nomas, norādot, ka minētajai zemes vienībai nav nodrošināta
piekļuves iespēja.
Izskatot pieteicējas iebildes, tika konstatēts, ka faktiski piekļuves iespēja ir nodrošināta, taču pastāv
konflikts starp servitūta lietotāju un turētāju.
Ja pirmpirkuma tiesīgā persona atsakās no turpmākās zemes vienības atsavināšanas un nomas,
publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pantā norādīts, ka pašvaldības mantas atsavināšanas
pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā
paredzētajos gadījumos.
Tā kā zemes nomnieks nevēlējās izmantot savas tiesības atsavināt lēmumā minēto nekustamo īpašumu,
pašvaldībai ir tiesības mainīt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu uz: pārdošana izsolē.
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.
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
cenu, tā paša likuma 7.panta 1.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 dzīvokļa īpašuma nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
1) sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē” 2019.gada
28.februārī sagatavotā nekustamā īpašuma - zemes vienības Ērģemes pagastā “Smiltnieki”
visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir: EUR 1900.00 (viens tūkstotis deviņi simti euro);
2) saskaņā ar datiem no Valsts zemes dienesta, zemes vienības kadastrālā vērtība uz 2019.gada
1.janvāri ir EUR 428,00;
3) nekustamā īpašuma bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2019.gada 1.janvāri ir
EUR 292.96.
Ar zemes vienības atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda EUR 156.57 (viens
simts piecdesmit seši euro un 57 centi) un sastāv no sekojošām izmaksām:
1) „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē”, pakalpojums Objekta tirgus vērtības noteikšanā, saskaņā ar
2019.gada 1.marta rēķinu Nr.3/19-043 ir EUR 121,00 ar PVN (EUR 100 bez PVN);
2) reģistrācija zemesgrāmatā – EUR 35.57.
Izvērtējot minēto informāciju un ņemot vērā deputātu ieteikumus, atsavināmās zemes vienības nosacītā
cena tiek noteikta EUR 2060.00 (divi tūkstoši sešdesmit euro).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 20.marta lēmumu (protokols Nr.3, 4.§) un vadoties no Publiskas personas mantas

atsavināšanas likuma 3.pantu 2.daļas, 5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas;
10.panta, 13.panta, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
3.panta pirmās daļas 2.punkta un 7.panta pirmās daļas un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
17.punkta, kas nosaka vietējas pašvaldības domes kompetenci īpašuma atsavināšanas jautājumos, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2019.gada 1.martu veikt grozījumus 2009.gada 12.maija Zemes nomas līguma Nr.518, 1.punktā,
svītrojot no tā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0342.
2. Mainīt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Smiltnieki”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā,
kadastra numurs 9452 008 0005, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu: 9452 008 0342,
platība 1.02ha, atsavināšanas veidu no atsavināšana par brīvu cenu uz atsavināšana rakstiskā izsolē ar
augšupejošu soli.
3. Noteikt izsolē atsavināmam Valkas novada domes nekustamam īpašumam “Smiltnieki”:
3.1 nosacīto cenu (sākotnējā cena) EUR 2060.00 (divi tūkstoši sešdesmit euro);
3.2. nodrošinājuma apmēru EUR 206.00 (divi simti seši euro);
3.3. atsavināšanas izsoles soli EUR 100,00 (viens simts euro);
3.4. reģistrācijas maksu EUR 30,00 (trīsdesmit euro).
4. Apstiprināt lēmuma 2.punktā minētā Nekustamā īpašuma izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma
pielikumu.
5. Noteikt izsoles laiku un vietu – 2019.gada 14.maijā plkst. 10:00, Beverīnas ielas 3, Valkā, 1.stāva
apspriežu telpā.
6. Publicēt sludinājumu par atsavināšanas noteikumu apstiprināšanu un izsoli laikrakstos „Latvijas
Vēstnesis”, un „Valkas Novada Vēstis”, kā arī mājas lapā www.valka.lv.
7. Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes izpilddirektoram.
8. 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.
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Reģ.Nr.90009114839, Norēķinu konts LV16UNLA0050014283134 A/S „SEB BANKA” Smiltenes filiāle kods UNLALV2X
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701; tālr.64722238, fakss-64707493, E-pasts: novads@valka.lv

Valkā,
2019.gada 29.martā
Pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 29.marta sēdes lēmumam
(protokols Nr.4, 26.§)
Nekustamā īpašuma
“Smiltnieki”, Ērģemes pagasts
Valkas novads
IZSOLES NOTEIKUMI
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama un rīkojama Valkas novada pašvaldības
nekustamā īpašuma “Smiltnieki”, Ērģemes pagastā, Valkas novadā (turpmāk – objekts) izsole, atbilstoši
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.109
“Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”.
1.2. Izsoli organizē Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija,
Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701.
2. Objekta raksturojums

2.1.

Objekta adrese, kadastra numurs

2.2.

Objekta sastāvs

2.3.

Nekustamā īpašuma tiesību
nostiprināšana zemesgrāmatā
Ziņas par personām, kuras nomā vai
lieto objektu vai tā daļu, un šo nomas
vai citu līgumu termiņiem
Iesniegti prasījumi attiecībā uz objektu
Objekta nosacītā cena
Pirmpirkuma tiesības
Lietu tiesības, kas apgrūtina īpašumu
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

“Smiltnieki”, Ērģemes pagasts, Valkas novads
kadastra numurs 9452 008 0005
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0342,
platība 1.02ha
Lēmuma datums: 31.10.2018., Ērģemes pagasta
zemesgrāmatu nodalījums Nr.1000 0058 3293
Nav

Nav
EUR 2060.00 (divi tūkstoši sešdesmit euro 0 centi)
Nav
Nav
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101)

3. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība
Izsoles veids
Rakstiska izsole ar augšupejošu soli
Maksāšanas līdzekļi un to proporcijas
100% euro
Izsoles sākumcena
EUR 2060.00 (divi tūkstoši sešdesmit euro 0 centi)
Izsoles solis
EUR 100 (viens simts euro)
Izsoles nodrošinājuma apmērs
EUR 206.00 (divi simti seši euro)
Izsoles reģistrācijas maksa
EUR 30 (trīsdesmit euro)
Samaksas termiņi
3.7.1. Nodrošinājums
un
reģistrācijas
maksa
iemaksājama līdz pieteikuma pieņemšanas termiņa
beigām.
3.7.2. Maksa par izsolē iegūto nekustamo īpašumu:
nosolītā summa (atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu)
jāsamaksā izsoles noteikumu 7.1.punktā noteiktajā
kārtībā atkarībā no izvēlētā maksāšanas termiņa
Nodrošinājuma un reģistrācijas
Maksājumi jāieskaita atsevišķi Valkas novada domes,
maksājumi
reģ. Nr. 90009114839, norēķinu kontā
LV16UNLA0050014283134, A/S”SEB BANKA”, kods
UNLALV2X, norādot iemaksas mērķi, attiecīgi:
“Reģistrācijas maksa dalībai izsolē” un “Nodrošinājums
par dalību izsolē”.
dalībnieku reģistrācija
līdz 2019.gada 14.maija plkst.9.00
4. Izsoles priekšnoteikumi
Lai kļūtu par izsoles dalībnieku, pretendentam līdz 3.9. punktā noteiktajam termiņam, jāiesniedz
pieteikums par piedalīšanos izsolē, Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz
adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, kam pievienoti
sekojoši dokumenti:
4.1.1. Dokuments, kas apliecina reģistrācijas maksas un drošības naudas apmaksu;
4.1.2. Ja izsoles dalībnieks izvēlas šo noteikumu 7.1.2.punktā minēto samaksas veidu, Latvijā
reģistrēta juridiskā persona, kā arī personālsabiedrība iesniedz dokumentu par to, ka tā ir
samaksājusi likumā paredzētos nodokļus, nodevas un valsts obligātās sociālās
apdrošināšanas maksājumus, bet ārvalstu juridiskā persona, kā arī personālsabiedrība — to
apkalpojošās Latvijas vai ārvalsts bankas izziņu par finanšu resursu pieejamību.
Pieteikumā norāda:
4.2.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi; juridiska
persona – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
4.2.2. pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
4.2.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir) un telefona numuru;
4.2.4. izsoles objektu - nekustamā īpašuma adresi, kadastra numuru un platību;
4.2.5. atsavināšanas mērķi;
4.2.6. piedāvāto summu;
4.2.7. nosolītās summas samaksas veidu (izvēloties to atbilstoši 7.1.1. vai 7.1.2.punktam).
Izsoles komisija ir tiesīga pārbaudīt dalībnieku dokumentos sniegtās ziņas un, ja tiek atklāts, ka izsoles
dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, to svītro no dalībnieku saraksta un nepieļauj dalību izsolē.
Atkārtotas izsoles gadījumā, šīm personām nav atļauts piedalīties.
Ziņas par izsoles dalībniekiem nav izpaužamas līdz izsoles sākumam.

4.5.

4.6.
4.7.

Pretendents iesniedz pieteikumu slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums tiek
iesniegts rakstiskai izsolei, kā arī izsoles objektu, kadastra numuru, izsoles pretendenta vārdu,
uzvārdu vai nosaukumu un adresi.
Piedāvājuma cenai ir jābūt vismaz “Izsoles sākumcena” plus viens “solis”, piedāvājot augstāko
summu, jāņem vērā izsoles kāpuma soļa lielums.
Izsoles rīkotājs reģistrē saņemtos pieteikumus to saņemšanas secībā, norāda saņemšanas datumu
un laiku, kā arī pretendentu. Pieteikumu glabā slēgtā aploksnē līdz izsoles sākumam.

5.Izsoles gaita
Pretendents drīkst piedalīties rakstiskā izsolē, ja pieteikums iesniegts publikācijā par izsoli norādītajā
termiņā.
5.2. Pieteikumu atvēršanu publikācijā par izsoli norādītajā datumā, laikā un vietā rīko izsoles komisija.
5.3. Pieteikumu atvēršana ir atklāta un tos atver iesniegšanas secībā.
5.4. Ja pieteikumā nav iekļauta šo noteikumu 4.2.punktā minētā informācija vai pieteikumā piedāvātā
summa nepārsniedz vienu soli no publicētās nosacītās cenas apmēra, izsoles komisija pieņem
lēmumu par pretendenta izslēgšanu no dalības rakstiskā izsolē un izsoles pieteikumu neizskata.
5.5. Izsoles komisijas loceklis pēc pieteikumu atvēršanas nosauc pretendentu, pieteikuma iesniegšanas
datumu un laiku, kā arī pretendenta piedāvāto summu un parakstās uz pieteikuma (parakstās arī
pārējie komisijas locekļi). Pieteikumu atvēršanu protokolē. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir
aizliegti.
5.6. Ja nepieciešams papildu laiks, lai izvērtētu pieteikumu atbilstību publicētajiem nosacījumiem, pēc
pieteikumu atvēršanas paziņo laiku un vietu, kad tiks paziņoti rakstiskas izsoles rezultāti. Ja papildu
izvērtējums nav nepieciešams, pēc visu pieteikumu atvēršanas paziņo, ka rakstiskā izsole pabeigta,
kā arī nosauc visaugstāko izsolē piedāvāto summu un izsoles pretendentu, kas to nosolījis un
atzīstams par izsoles uzvarētāju. Rakstiskās izsoles rezultātu paziņošanu protokolē.
5.7. Izsoles dalībnieks, kurš ir piedāvājis visaugstāko cenu ar savu parakstu protokolā apliecina tajā
norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
5.8. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis Objektu, bet atsakās parakstīties protokolā, tādējādi atsakās no
nosolītā objekta.
5.9. Izsoles komisijas pieņem lēmumu svītrot izsoles dalībnieku, kurš atteicies no nosolītā objekta, no
izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta iemaksātā reģistrācijas un drošības nauda.
5.10. Ja pēc visu pieteikumu atvēršanas izrādās, ka vairāki pretendenti piedāvājuši vienādu augstāko
summu, izsoles komisija veic vienu no šādām darbībām:
5.10.1. turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no pretendentiem vai to pārstāvjiem, kuri
piedāvājuši vienādu augstāko summu, ja tie piedalās pieteikumu atvēršanā, un organizē
piedāvājumu tūlītēju atvēršanu;
5.10.2. rakstiski lūdz pretendentus, kuri piedāvājuši vienādu augstāko summu, izteikt rakstiski savu
piedāvājumu par iespējami augstāko izsoles summu, nosakot piedāvājumu iesniegšanas un
atvēršanas datumu, laiku, vietu un kārtību.
5.11. Ja neviens no pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko summu neiesniedz jaunu
piedāvājumu par augstāku summu, iznomātājs pieteikumu iesniegšanas secībā rakstiski piedāvā
minētajiem pretendentiem slēgt pirkuma līgumu atbilstoši to nosolītajai summai.
5.12. Izsoles uzvarētājam izsoles dienā tiek sagatavota uz izsniegta “Izziņa par izsolē iegūto objektu”
(skat.Izsoles noteikumu pielikums), kas kalpo kā informatīvs materiāls par izsolē iegūto objektu un
tiek izmantota rēķina sagatavošanai par izsoles objektu.
5.13. Ja publikācijā par izsoli norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens pretendents nav
pieteicies, iznomātājs var pazemināt nosacīto cenu un rīkot atkārtotu izsoli.
5.1.

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
Izsoles rezultātus apstiprina ar Valkas novada domes sēdes lēmumu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc
7.1.punktā noteikto maksājumu saņemšanas un piecu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu
paziņošanas publicē vai nodrošina minētās informācijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā internetā.
Pēc Izsoles rezultātu apstiprināšanas Valkas novada dome 10 darba dienu laikā uzaicina Izsoles
uzvarētāju noslēgt Objekta pirkuma līgumu.
Objekta pirkuma līgums Izsoles uzvarētajam jāparaksta 10 darba dienu laikā pēc Izsoles rezultātu
apstiprināšanas Valkas novada domes sēdē.
Ja izsoles uzvarētājs šo noteikumu 7.1.punktā noteiktajā apmērā un termiņā nav samaksājis nosolīto
cenu, uzskatāms, ka Izsoles uzvarētājs ir atteicies pirkt Objektu, un tas nozīmē, ka tiesības nopirkt
nekustamo īpašumu par paša nosolīto augstāko cenu pāriet nākamajam augstākās cenas
nosolītājam.
Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma
saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par nekustamā īpašuma pirkšanu, norādot, ka Objektu
pērk ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu.
Ja Dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, noteiktajā termiņā paziņo par Objekta pirkšanu
un ir veicis 7.1.punktā noteikto pirkuma maksājumu, Valkas novada dome atzīst par izsoles uzvarētāju
jauno izsoles uzvarētāju un uzaicina viņu noslēgt Objekta pirkuma līgumu.

Objekta pirkuma līgums Jaunajam izsoles uzvarētājam jāparaksta Noteikumu 6.3.punktā noteiktajā
termiņā.
6.8. Gadījumā, ja arī pārsolītais izsoles dalībnieks neizmanto viņam 6.6.punktā piešķirtās tiesības, izsole
atzīstama par nenotikušu.
6.9. Izsoles dalībnieki, kuri nav uzvarējuši izsolē vai skaitās neieradušies uz izsoli, saņem atpakaļ
iemaksāto nodrošinājumu viena mēneša laikā. Lai saņemtu nodrošinājumu, izsoles dalībnieki iesniedz
izsoles rīkotājam iesniegumu ar norādi par bankas norēķinu kontu, uz kuru nodrošinājums ir
jāpārskaita.
6.10. Izsoles dalībnieki samaksāto reģistrācijas maksu atpakaļ nesaņem.
6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.1.

7. Maksājumu veikšana
Izsoles uzvarētājam (turpmāk – Pircējs) nosolītā augstākā cena vai Objekta nomaksas pirkuma
gadījumā avanss, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā par nosolīto Objektu viena mēneša
laikā no izsoles dienas, bet Jaunajam izsoles uzvarētājam – divu nedēļu laikā no Paziņojuma
saņemšanas dienas.
7.1.1. Objekta pirkuma ar tūlītēju samaksu gadījumā, maksa par Objektu jāpārskaita Valkas novada
domes reģ. Nr. 90009114839, norēķinu kontā LV16UNLA0050014283134, A/S”SEB BANKA”,
kods UNLALV2X, kā iemaksas mērķi norādot: “Nekustamā īpašuma “Smiltnieki”, Ērģemes
pagasts, pirkuma maksa”. Objekta nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma maksā, ja persona
iegūst tiesības pirkt objektu ar tūlītēju samaksu.
7.1.2. Objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% apmērā no nosolītās augstākās cenas,
jāpārskaita Valkas novada domes
reģ. Nr. 90009114839,
norēķinu kontā
LV16UNLA0050014283134, A/S”SEB BANKA”, kods UNLALV2X, kā iemaksas mērķi norādot:
“Nekustamā īpašuma “Smiltnieki”, Ērģemes pagasts, pirkuma avanss”. Objekta
nodrošinājums tiek ieskaitīts pirkuma avansa maksājumā, ja persona iegūst tiesības pirkt
objektu uz nomaksu.
Objekta nomaksas pirkuma gadījumā nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem,
maksājumus sadalot proporcionāli pa mēnešiem. Pircējam katru mēnesi papildus pirkuma maksai
jāmaksā procenti par atlikto maksājumu. Procenti par atlikto maksājumu ir 0.5% mēnesi jeb 6% gadā
no vēl nesamaksātās kopējās pirkuma summas. Procentus par atlikto maksājumu aprēķina, sākot ar
otro pilno kalendāro mēnesi, pēc Objekta nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas. Šis maksājums
vienlaicīgi ar kārtējo pirkuma maksas maksājumu jāveic Valkas novada domes reģ. Nr. 90009114839,
norēķinu kontā LV16UNLA0050014283134, A/S”SEB BANKA”, kods UNLALV2X, kā iemaksas mērķi
norādot: “Nekustamā īpašuma “Smiltnieki”, Ērģemes pagasts, pirkuma maksa par 20___.gada
_______ (mēnesi)”.
Pirkuma maksas maksājumi un procenti par atlikto maksājumu maksājami saskaņā ar maksājumu
grafiku, kas ir Objekta nomaksas līguma neatņemama sastāvdaļa.
Par pirkuma maksas maksājumu termiņu neievērošanu Pircējs maksā nokavējuma procentus 0.1%
apmērā no kavētās summas par katru nokavēto dienu.
Objekta nomaksas pirkuma gadījumā Valkas novada domei tiek nodibināta ķīlas tiesība – pirmā
hipotēka uz Objektu par nesamaksāto pirkuma maksu un procentiem par atlikto maksājumu 0.5%
mēnesī par visu nomaksas pirkuma līguma termiņu - kā galveno prasījumu, kā arī par to saistītajiem
blakus prasījumiem. Valkas novada dome piešķir Pircējam tiesības, un Pircējam ir pienākums
nostiprināt savas īpašuma tiesības uz Objektu zemesgrāmatā, vienlaikus zemesgrāmatā nostiprinot
ķīlas tiesību par labu Valkas novada domei.
Ja Objekta pircējam ir maksājumu parāds, tad kārtējo maksājumu saskaņā ar Civillikuma 1843.pantu
bez īpaša paziņojuma vispirms ieskaita procentu maksājumos un tikai pēc tam dzēš atlikušo pirkuma
maksas pamatparādu.
Pircējam ir tiesības samaksāt Objekta nomaksas pirkuma maksājumus pirms termiņa, tad procenti par
atlikto maksājumu tiks aprēķināti līdz dienai, kad pirkuma maksājums tiks saņemts Valkas novada
domes norēķinu kontā.
Valkas novada domei ir tiesības prasīt visu atlikušo Objekta maksas samaksu pirms Objekta
nomaksas pirkuma līgumā pielīgtā samaksas termiņa, ja kopējais pirkuma maksas parāda apmērs
pārsniedz trīs mēnešu pamatsummas maksājumu kopējo apmēru. Šai gadījumā Valkas novada domei
ir tiesības piedzīt maksājumu parādu un visu atlikušo Objekta pirkuma maksu saistību bezstrīdus
piespiedu izpildīšanas kārtībā saskaņā ar Latvijas Republikas Civilprocesa likumu.
Visus izdevumus pie Zvērināta notāra un zemesgrāmatā sedz pircējs.
8. Nenotikusi izsole
Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
8.1.1. sākumcena nav pārsolīta;
8.1.2. noteiktajā termiņā nav iesniegts neviens pieteikums;
8.1.3. nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu.
9. Citi noteikumi

9.1. Sūdzības par Izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Valkas novada domē līdz izsoles rezultātu
apstiprināšanas dienai.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis
Izsoles noteikumu pielikums
Valkas novada dome
Valkā, Semināra ielā 9

IZZIŅA
par izsolē iegūto objektu
Izsoles dalībnieka, izsolāmā objekta nosolītāja, vārds, uzvārds, juridiskās personas pilns nosaukums
_____________________________________________________________________________________
adrese un tālruņa numurs
_____________________________________________________________________________________
rakstiskā izsolē, kas notika 2019.gada 15.maijā Valkā, Beverīnas ielā 3,
ieguva īpašumā nekustamo īpašumu:
“Smiltnieki”, Ērģemes pagasts, Valkas novads, kadastra numurs 9452 008 0005,
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0342, platība 1.02ha.
Objekta sākumcena: EUR 2060.00 (divi tūkstoši sešdesmit euro 0 centi)
Iemaksāts nodrošinājums: EUR 206.00 ( divi simti seši euro).
Nosolītā cena: EUR _____________ (____________________________________ euro).
Summa apmaksai (nosolītā cena, atņemot iemaksāto drošības naudu): jāveic saskaņā ar Izsoles
noteikumu _____.punktu, __________________ iemaksājot ____________________________________,
ņemot vērā, ka nodrošinājuma nauda EUR 206. 00 ( divi simti seši euro) apmērā tiek ieskaitīta pirkuma
avansa maksājumā.
Izziņai ir informatīvs raksturs, maksājumi jāveic pēc Valkas novada domes Centralizētās grāmatvedības
piesūtītā rēķina

Izsoles komisijas priekšsēdētājs _____________________________________

Protokoliste _____________________________________________________

27.§
Par Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala Valkas pagastā, “Alieši 10”,
nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Ņemot vērā 2018.gada 30.augusta Valkas novada domes lēmuma (sēdes protokols Nr.8, 19.§) 1.punktu,
*** pilnvarotās personas *** 2018.gada 29.jūnija iesniegumu, ar kuru tiek apliecināta vēlme izpirkt zemes
gabalu Valkas pagastā “Alieši 10”, 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. zemes gabals ar kadastra apzīmējumu: 9488 005 0206, platība 0.0655ha zemes reformas gaitā ir bijis
piešķirts lietošanā ***. Uz zemes gabala atrodas *** piederoša inventāra noliktava (būvprojekts
apstiprināts 31.03.1986. nr.3/86A), uz kuru īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā.
2. Ar Valkas pagasta padomes 2009.gada 10.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.2), *** tika izbeigtas
zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu Valkas novada Valkas pagastā „Alieši 10”, kadastra
apzīmējums 9488 005 0206, atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 1.daļas 3.punktam un 25.panta 2.daļai.
3. Zemes nomas līgums Nr.25, starp Valkas novada domi, kas ir Valkas pagasta padomes saistību un
tiesību pārņēmēja kopš 2009.gada 1.jūlija, un *** par zemes gabalu “Alieši 10”, ir noslēgts 2009.gada
14.aprīlī. Līguma darbības laiks noteikts līdz 2019.gada 13.aprīlim. Līguma 1.1.punktā ir norāde:
“zemesgabala iznomāšanas (lietošanas) mērķis: 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve”.
4. 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.
5. 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;
6. 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.
7. Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu ir jāņem vērā:
7.1. 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;
7.2. 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;
7.3. 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.
8. Lai noteiktu atsavināmā objekta nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
8.1. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē” 2019.gada
28.februārī sagatavotā nekustamā īpašuma Valkas pagastā, “Alieši 10”, kadastra numurs 9488 005
0206, visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir: EUR 1000.00 (viens tūkstotis euro);
8.2. Valsts zemes dienesta noteiktā zemes gabala kadastrālā vērtība uz 01.01.2019. ir EUR 242.00 (divi
simti četrdesmit divi euro);
8.3. nekustamā īpašuma bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2019.gada 1.janvāri ir
EUR 496.58 (četri simti deviņdesmit seši euro un 58 centi).
9. Ar atsavināmā objekta atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda EUR 156.57 (viens
simts piecdesmit seši euro un 57 centi), kas sastāv no:
9.1. īpašuma reģistrācija zemesgrāmatā (kancelejas nodeva) - EUR 35.57, nepiemērojot PVN;

sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē” reģistrācijas
Nr.44103009697, pakalpojums zemes gabala tirgus vērtības noteikšanā, saskaņā ar 2010.gada
1.martā sagatavoto Rēķinu Nr.3/19-042, ir EUR 121.00, ar PVN.
Izvērtējot 8. un 9.punktos minēto informāciju un ņemot vērā 7.punktu, atsavināmā zemes gabala nosacītā
cena tiek noteikta EUR 1156.57 (viens tūkstotis viens simts piecdesmit seši euro 57 centi).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 20.marta lēmumu (protokols Nr.3, 5.§) 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; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR
– 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe,
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas novada Valkas pagastā, “Alieši 10”, kadastra numurs
9488 005 0206, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0206, platība 0.0655ha
nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Alieši 10”, kadastra numurs 9488 005 0206, kopējā platība 0.0655ha,
nosacīto cenu EUR 1156.57 (viens tūkstotis viens simts piecdesmit 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 Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam
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.
9.2.

28.§
Par nekustamā īpašuma Valkā, „Celtnieks 148” atsavināšanas uzsākšanu
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Valkas novada dome izskata ***, personas kods ***, dzīvo ***, 2019.gada 7.marta (saņemts un reģistrēts
Valkas novada domē 07.03.2019. Nr.3.1.1/19/523) iesniegumu ar lūgumu nodot atsavināšanai zemes
gabalu uz kura atrodas viņam piederošs ēku īpašums „Celtnieks 148”.
Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu: 9401 008 0635, platība 0.0855ha zemes reformas gaitā ir bijis
piešķirts lietošanā ***.
Ar Valkas pagasta padomes 2009.gada 19.maija lēmumu (sēdes protokols Nr.7, 7.§) uz zemes gabalu
Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 35.§) „*** tika izbeigtas zemes
lietošanas tiesības uz zemes vienību Valkā, “Celtnieks 148”, atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta 1.daļu.
2007.gada 6.septembrī Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
ir reģistrēts zemes robežu plāns zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0635, Valkā,
Celtnieks 148.
Zemes nomas līgums ar *** par zemes vienības Valkā, “Celtnieks 148” nomu, ir noslēgts 2010.gada
28.maijā.
Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0635 atrodas *** piederošs ēku īpašums ar kadastra
numuru 9401 508 0635, Vidzemes rajona tiesas Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījums 1000 0040 9886.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 3.punktu, pašvaldībai
piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas īpašnieks, ja viņš
vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 1.daļas 4.punktu, ja nekustamo
īpašumu iegūst likuma 4.panta 4.daļā minētā persona, tad nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 20.marta lēmumu (protokols Nr.3, 6.§) un vadoties no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļas, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1. Uzsākt nekustamā īpašuma “Celtnieks 148”, Valka, Valkas novads, kadastra numurs 9488 008 0635, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0635, platība 855m 2, atsavināšanas
procedūru, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto zemes gabalu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
3. Pēc zemes gabala reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma
privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas, organizēt
nekustamā īpašuma novērtēšanu un sagatavot dokumentus zemes vienības nodošanai atsavināšanā par
brīvu cenu.
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.
29.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Nākotnes iela 2” Stepi,
Zvārtavas pagasts, Valkas novads nosacītās cenas
noteikšanu un atsavināšanas noteikumiem
___________________________________________________________
(L.ENGERE)
Ar Valkas novada domes 2018.gada 29.marta lēmumu (sēdes protokols Nr.4, 20.§) ir nolemts uzsākt
pašvaldības nekustamā īpašuma „Nākotnes iela 2”, kadastra numurs 9496 008 0184, kas sastāv no zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 9496 008 0184, platība 0.2698ha, un uz tā esošas dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 9496 008 0184 001 un palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 9496 008 0184 002 un kas
atrodas Valkas novada Zvārtavas pagastā, atsavināšanas procedūru, kā arī uzdot Pašvaldības īpašumu
privatizācijas un atsavināšanas komisijai sagatavot nepieciešamos dokumentus atsavināšanai.
Nekustamais īpašums Valkas novada, Zvārtavas pagasta, Stepi, „Nākotnes iela 2, kadastra numurs 9496
008 0184, sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu: 9496 008 0184, platība 0.2698ha, uz tā esošas
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9496 008 0184 001 un palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 9496
008 0184 002, saskaņā ar ierakstu Valkas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Zvārtavas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0019 5260.
2008.gada 24.septembrī starp Zvārtavas pagasta padomi un *** ir noslēgts dzīvokļa īres līgums Nr.3 par
viendzīvokļa māju Zvārtavas pagastā „Nākotnes iela 2”.
2018.gada 6.martā Valkas novada domē saņemts *** ierosinājums atsavināt Valkas novada domei
piederošo nekustamo īpašumu „Nākotnes iela 2”, kadastra numurs 9496 008 0184.
*** kā nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinātājs atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta 4.daļas 5.punktam, kas nosaka, ka pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma atsavināšanu
var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai
dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Augstāk minētā likuma 45.panta 3.daļa nosaka, ka atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu
viendzīvokļa māju, par kuru lietošanu likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts
dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.
Savukārt, tā paša likuma 45.panta 4.daļa nosaka, ka īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto
viendzīvokļa māju, ja īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš
vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju un ja tiesā nav celta prasība par īres līguma
izbeigšanu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.pants nosaka, ka pašvaldības nekustamo mantu var
atsavināt: pārdodot izsolē, pārdodot par brīvu cenu, apmainot pret citu mantu, ieguldot kapitālsabiedrības
pamatkapitālā; nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu; nododot bez atlīdzības. Likumā norādīts, ka
pašvaldības mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas
veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos.
Šī paša likuma 37 panta 1.daļas 4.punkts nosaka, ka pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu
var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā
pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta trešā daļa noteic, ka atsavinot valsts vai
pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par
dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā
piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. Līdz ar to, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās
domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Nosacītās cenas definīcija ir dota Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktā,
kas nosaka, ka nosacītā cena ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā
paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.

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.
Veicot atsavināšanai nodotās mantas novērtēšanu ir jāņem vērā:
1. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās
daļas 2.punkts, kas 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 cenu, tā paša likuma 7.panta 1.daļā norādīts, ka valsts un pašvaldību mantu aizliegts
atsavināt par acīmredzami pazeminātu cenu;
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;
3. 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 38.punkts, kas 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 gabala nosacīto cenu, jāņem vērā sekojoša informācija:
1. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē” 2019.gada
7.martā sagatavotā nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā, Stepi, Nākotnes iela 2, kadastra
numurs 9496 008 0184, visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir: EUR 7500.00 (septiņi tūkstoši pieci
simti euro);
2. Saskaņā ar ziņām no valsts nekustamā īpašuma kadastra reģistra informācijas sistēmas, zemes
gabala kadastrālā vērtība uz 2019.gada 1.janvāri ir EUR 1080.00, dzīvojamās mājas kadastrālā
vērtība ir EUR 7069,00, palīgēkas – EUR 248,00, Kopā EUR 8397.00;
3. nekustamā īpašuma bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem uz 2019.gada 1.janvāri ir
EUR 2431.71, kas summējas no zemes vienības vērtības EUR 1072.85, dzīvojamā mājas vērtības
EUR 963.42, un palīgēkas vērtības EUR 395.44.
4. ar nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru saistītie kopējie izdevumi sastāda EUR 291.74 (divi
simti deviņdesmit viens euro 74 centi) un sastāv no sekojošām izmaksām:
• maksa par zemes gabalu kadastrālo uzmērīšanu – zemes gabala kadastrālā uzmērīšana veikta
1999.gadā. Saskaņā ar Arhīvu likumu, bankas un grāmatvedības dokumentu glabāšanas
termiņš ir 5 gadi. Tas nozīmē, ka uz šodienu nav iespējams konstatēt patiesos 1999.gadā
veiktos izdevumus par zemes gabala Zvārtavas pagastā, Nākotnes iela 2, robežu kadastrālo
uzmērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā, tādēļ, ņemot vērā šodienas izcenojumus, izdevumi
par zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā kopumā sastāda –
EUR 170.74 (viens simts septiņdesmit euro 74 centi).
• sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio” pakalpojums nekustamā īpašuma tirgus
vērtības noteikšanā, saskaņā ar 2019.gada 7.marta sagatavoto Rēķinu ir EUR 121.00 (viens
simts divdesmit viens euro).
Izvērtējot augstāk minēto informāciju, atsavināmā nekustamā īpašuma nosacītā cena tiek noteikta EUR
8688.74 (astoņi tūkstoši seši simti astoņdesmit astoņi euro 74 centi).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 20.marta lēmumu (protokols Nr.3, 7.§) un vadoties no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 1.panta 7.punkta; 3.panta 1.daļas 2.punkta; 4.panta 4.daļas 8.punkta; 5.panta piektās
daļas; 14.panta 2.daļas; 37.panta 1.daļas 4.punkta, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, un
vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punkta, 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže,
V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Nākotnes iela 2”, Stepi, Zvārtavas pagasts, Valkas novads,
kadastra numurs 9496 008 0184, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu: 9496 008 0184,
platība 0.2698ha, uz tā esošas dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9496 008 0184 001 un
palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 9496 008 0184 002, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas
veidu: pārdošana par brīvu cenu.

2. Noteikt atsavināmam nekustamam īpašumam “Nākotnes iela 2”, Stepi, Zvārtavas pagasts, Valkas
novads, kadastra numurs 9496 008 0184, nosacīto cenu (sākotnējā cena): 8688.74 (astoņi tūkstoši seši
simti astoņdesmit astoņi euro 74 centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Uzdot Valkas novada domes pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai mēneša
laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt atsavināšanas paziņojumu personai, kurai ir
pirmpirkuma tiesības.
5. Lūgt *** atsavināšanas paziņojumā noteiktajā termiņā iesniegt Valkas novada domē apliecinājumu,
izziņu par īres un komunālo maksājumu parāda esību vai neesību un notariāli apliecinātu vienošanos
par to, kurš vai kuri no viņiem (īrnieks vai viņa ģimenes locekļi) iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju
vai dzīvokļa īpašumu.
6. Pēc šī lēmuma 1.punktā minēto dokumentu saņemšanas, uzdot Valkas novada domes juristam
sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
30.§
Par nedzīvojamo iekštelpu Valkā, Rīgas ielā 24, 3.stāvā, telpa Nr.007
nomas tiesību izsoli
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Valkas novada domes īpašumā ir biroja telpas Rīgas ielā 24, Valkā, 3.stāvā, telpas numurs 007 (14.0
m²), kuru Valkas novada dome neizmanto.
Par minētajām telpām interesi ir izrādījis Māris Nātra – ģimenes ārsta prakse, reģistra Nr.9402-00017,
juridiskā adrese: Ausekļa iela 6-32, Valka, kurš ir iecerējis telpas izmantot biroja vajadzībām.
Ministru kabineta 2018.gada 20. februāra noteikumi Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” regulē rakstiskas nomas tiesību izsoles kartību.
Nomas objekta nosacītā nomas maksa mēnesī ir EUR 1.40 par 1 m 2 bez PVN (PVN tiek aprēķināts
atbilstoši normatīvajiem aktiem).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2019.gada 20.marta lēmumu (protokols Nr.3, 8.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punkta, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunkta un Ministru kabineta
2018.gada 20. februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nomas objekta Valkā, Rīgas iela 24, 3.stāvā telpas Nr.007, ar kopējo platību 14.0 m 2, nosacīto
nomas maksu mēnesī par 1 m 2 EUR 1.40 bez PVN.
2. Uzdot Valkas novada domes Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisijai rīkot atklātu,
rakstisku nomas objekta nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli saskaņā ar izsoles noteikumiem
(pielikumā).
3. Noteikt izsoles laiku – 2019.gada 17.aprīlī plkst.10.00.
4. Publicēt sludinājumu par izsoli pašvaldības mājaslapā www.valka.lv un izvietot publiski pieejamā vietā
Valkas novada domes ēkā, Valkā, Beverīnas ielā 3.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2019.gada 28.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 30.§)

Nedzīvojamo iekštelpu Valkā, Rīgas ielā 24, 3.stāvā, telpa Nr.007
nomas tiesību
IZSOLES NOTEIKUMI
I Vispārīgie noteikumi
1. Izsole tiek rīkota, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 20. februāra noteikumiem Nr.97 „Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi”.
2.Izsoles organizētājs – Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisija (turpmāk tekstā – izsoles komisija), Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701.
3. Izsoles mērķis – noteikt Valkas novada domes (turpmāk testā - iznomātājs) īpašumā esošās telpas Nr.007
Valkā, Rīgas iela 24, ar kopējo platību 14.0 m2, izdevīgāko nomas piedāvājumu.

II Izsoles objekta raksturojums
4. Izsoles objekts ir nedzīvojamas iekštelpas - Valkā, Rīgas iela 24, 3.stāvā, telpa Nr.007, ar kopējo platību
14.0 m2, turpmāk tekstā - nomas objekts.
5. Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, centralizētā apkure,
koplietošanas sanitārās telpas ar ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumiem.
6. Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes locekli Ivo Meļķi,
tālr.64781272; mob.tālr.: +37126465346.
III Izsoles noteikumi un nosacītā cena
7. Nomas objekta nosacītā cena: nosacītā nomas maksa mēnesī par 1 m 2 - EUR 1.40. Nomas maksa
noteikta bez PVN (PVN tiek aprēķināts atbilstoši normatīvajiem aktiem).
8. Izsoles dalībnieks pirms Izsoles iemaksā reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro), Valkas novada
domes norēķinu kontā: Valkas novada dome, reģ. Nr.90009114839, A/S SEB banka, kods:
UNLALV2X, konta Nr.LV16UNLA0050014283134. Dokumentu, kas apliecina reģistrācijas maksas
iemaksu Valkas novada norēķinu kontā, oriģinālu izsoles dalībnieks iesniedz kopā ar pieteikumu dalībai
izsolē.
9. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta
10. Minētajās telpās nedrīkst nodarboties ar šādu komercdarbību:
10.1. jebkādu lietotu preču tirdzniecību un uzglabāšanu;
10.2. rūpnieciski ražotu alkoholisku produktu tirdzniecību un uzglabāšanu, izņemot lietošanai uz vietas
(kafejnīca u.tml.);
10.3. svaigas gaļas un zivju produktu tirdzniecību un uzglabāšanu
11. Pieteikumu atvēršana notiks 2019.gada 17.aprīlī plkst.10.00, Valkas novada domes telpās, Beverīnas
ielā 3, Valkā, Valkas novadā, pirmajā stāvā – apspriežu telpā.
12. Tiek rīkota nomas objekta pirmā izsole - atklāta, rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
13. Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā
termiņā ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
14. Piedaloties izsolē, izsoles dalībnieks iesniedz šajos noteikumos paredzēto pieteikumu, kurā piedāvātais
nomas maksas apmērs (mēnesī) nav zemāks par nomas objekta nosacīto cenu. Pieteikumam jābūt
parakstītam.
IV Izsoles dalībnieki un tās norise
15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Lai kļūtu par izsoles dalībnieku, nomas tiesību pretendentam līdz 2019.gada 17.aprīļa plkst.9:00
jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē, kam pievienots dokuments, kas apliecina reģistrācijas
maksas apmaksu, Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai jaatsūta pa pastu uz adresi: Valkas
novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtijums tiktu saņemts līdz šajā
punktā norādītajam termiņam.
Pieteikumā norāda:
15.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi; juridiska
persona – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
15.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
15.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir);
15.4. nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru un platību;
15.5. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;
15.6. piedāvāto nomas maksas apmēru.
Izsoles komisija ir tiesīga pārbaudīt dalībnieku dokumentos sniegtās ziņas un, ja tiek atklāts, ka izsoles
dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, to svītro no dalībnieku saraksta un nepieļauj dalību izsolē.
Atkārtotas izsoles gadījumā, šīm personām nav atļauts piedalīties.
Ziņas par izsoles dalībniekiem nav izpaužamas līdz izsoles sākumam.
Nomas tiesību pretendents iesniedz pieteikumu slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda, ka pieteikums
tiek iesniegts rakstiskai izsolei, kā arī nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra
numuru un nomas tiesību pretendentu.
Iznomātājs reģistrē saņemtos pieteikumus to saņemšanas secībā, norāda saņemšanas datumu un
laiku, kā arī nomas tiesību pretendentu. Pieteikumu glabā slēgtā aploksnē līdz izsoles sākumam.
Nomas tiesību pretendents drīkst piedalīties rakstiskā izsolē, ja pieteikums iesniegts publikācijā par
nomas tiesību izsoli norādītajā termiņā.
Pieteikumu atvēršanu publikācijā par nomas tiesību izsoli norādītajā datumā, laikā un vietā rīko izsoles
komisija.
Izsoles komisija publikācijā par nomas tiesību izsoli norādītajā pieteikumu atvēršanas datumā, laikā un
vietā klātesošajiem paziņo, ka sākusies izsole un pieteikumu pieņemšana ir pabeigta.
Pieteikumu atvēršana ir atklāta, un tos atver iesniegšanas secībā.
Ja pieteikumā nav iekļauta šo noteikumu 15.punktā minētā informācija vai nomas pieteikumā
piedāvātais nomas maksas apmērs ir mazāks par publicēto nomas objekta nosacīto nomas maksas

25.

26.

27.

28.

29.
30.

apmēru, izsoles komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no dalības
rakstiskā izsolē un nomas pieteikumu neizskata.
Izsoles komisijas loceklis pēc pieteikumu atvēršanas nosauc nomas tiesību pretendentu, pieteikuma
iesniegšanas datumu un laiku, kā arī nomas tiesību pretendenta piedāvāto nomas maksas apmēru un
parakstās uz pieteikuma (parakstās arī pārējie komisijas locekļi). Nomas pieteikumu atvēršanu
protokolē. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.
Ja nepieciešams papildu laiks, lai izvērtētu pieteikumu atbilstību publicētajiem iznomāšanas
nosacījumiem, pēc pieteikumu atvēršanas paziņo laiku un vietu, kad tiks paziņoti rakstiskas izsoles
rezultāti. Ja papildu izvērtējums nav nepieciešams, pēc visu pieteikumu atvēršanas paziņo, ka rakstiskā
izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko nomas maksu un nomas tiesību pretendentu, kas to nosolījis
un ieguvis tiesības slēgt nomas līgumu. Rakstiskās izsoles rezultātu paziņošanu protokolē.
Ja pēc visu pieteikumu atvēršanas izrādās, ka vairāki nomas tiesību pretendenti piedāvājuši vienādu
augstāko nomas maksu, izsoles komisija veic vienu no šādām darbībām:
27.1. turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no nomas tiesību pretendentiem vai to
pārstāvjiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu, ja tie piedalās pieteikumu
atvēršanā, un organizē piedāvājumu tūlītēju atvēršanu;
27.2. rakstiski lūdz nomas tiesību pretendentus, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu,
izteikt rakstiski savu piedāvājumu par iespējami augstāko nomas maksu, nosakot piedāvājumu
iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku, vietu un kārtību.
Ja neviens no nomas tiesību pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko nomas maksu,
neiesniedz jaunu piedāvājumu par augstāku nomas maksu saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu,
iznomātājs pieteikumu iesniegšanas secībā rakstiski piedāvā minētajiem pretendentiem slēgt nomas
līgumu atbilstoši to nosolītajai nomas maksai.
Iznomātājs apstiprina rakstiskās izsoles rezultātus un divu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu
paziņošanas publicē vai nodrošina minētās informācijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā internetā.
Ja publikācijā par nomas tiesību izsoli norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens nomas
tiesību pretendents nav pieteicies, iznomātājs var pazemināt nosacīto nomas maksu un rīkot atkārtotu
izsoli.
V Nomas līguma noslēgšana un tā nosacījumi

31. Par izsoles uzvarētāju kļūst nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu.
32. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar to nomas tiesību pretendentu, kurš piedāvājis visaugstāko nomas
maksu. Nomas tiesību pretendents septiņu darbdienu laikā pēc rakstiskās izsoles rezultātu
paziņošanas paraksta nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja iepriekš
minētajā termiņā nomas tiesību pretendents līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, ir
uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies.
33. Ja nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, atsakās slēgt nomas līgumu,
iznomātājam ir tiesības secīgi piedāvāt slēgt nomas līgumu tam pretendentam, kurš piedāvāja nākamo
augstāko nomas maksu. Iznomātājs divu darbdienu laikā pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas publicē
vai nodrošina minētās informācijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā internetā.
34. Nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz šo noteikumu
30.punktā minēto piedāvājumu sniedz vienas nedēļas laikā pēc tā saņemšanas dienas. Ja nomas
tiesību pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas maksu, septiņu
darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas viņš paraksta nomas līgumu. Iznomātājs ne vēlāk
kā divu darbdienu laikā pēc nomas līguma parakstīšanas publicē vai nodrošina minētās informācijas
publicēšanu pašvaldības mājaslapā internetā.
35. Gadījumā, ja arī nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu,
neizmanto tiesības noslēgt nomas līgumu, izsole atzīstama par nenotikušu.
36. Nomas līgumu slēgs Valkas novada dome.
37. Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 10 gadiem.
38. Par komunālajiem pakalpojumiem, ēkas apsaimniekošanas pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem
nomnieks slēdz līgumus ar Valkas novada domi un citiem pakalpojumu sniedzējiem.
39. Nomniekam atsevišķi jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis atbilstoši maksājuma paziņojumam.
VI Noslēguma jautājums
40. Sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Valkas novada domē līdz izsoles rezultātu
apstiprināšanas dienai.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Vents Armands Krauklis

31.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
____________________________________
(V.Rogainis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2019.gada 13.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.3 ) ,vadoties no Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 9.punkta, 21.panta 1.daļas 23.punkta, likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 1.panta, 3.panta 1.daļas 1.punkta,14., 15.pantiem, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže,
V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, 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 *** , reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 1-istabas
dzīvokli Tirgus ielā 12-28, Valkā, kopējā platība 20,6 m 2, dzīvojamā platība 12,9 m 2, 4.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 Tirgus ielā 16 -16, Valkā, kopējā platība 28,5 m 2, dzīvojamā platība 15,0 m 2, 1.stāvs, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe –daļēji 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 ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 4-istabu
dzīvokli “Lejasstrūgās”, Ērģemes pagastā, kopējā platība 92,0 m 2, 1.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības
pakāpe – nelabiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Ērģemes pagasta pārvaldi.
4. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2-istabu
dzīvokli Ausekļa ielā 6-55, Valkā, kopējā platība 47,8 m 2, dzīvojamā platība 31,7 m 2, 5.stāvs, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas Namsaimnieks”.
5. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 1-istabas
dzīvokli Kūru ielā 9-8, Valkā, kopējā platība 25,6 m 2, dzīvojamā platība 17,5 m 2, 1.stāvs, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas Namsaimnieks”.
6. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 1-istabas
dzīvokli Rīgas ielā 42-4, Valkā, kopējā platība 27,9 m 2, dzīvojamā platība 13,2 m 2, 1.stāvs, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots, malkas apkure.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas Namsaimnieks”.
7. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2-istabu
dzīvokli Varoņu ielā 40-60, Valkā, kopējā platība 46,0 m 2, dzīvojamā platība 29,0 m2, 2.stāvs, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas Namsaimnieks”.
8. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2-istabu
dzīvokli Varoņu ielā 40-32, Valkā, kopējā platība 46,1 m 2, dzīvojamā platība 28,8 m 2, 2.stāvs, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe – labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas Namsaimnieks”.
9. 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).
32.§
Par Valkas novada domes apsaimniekošanā esošo dzīvojamo māju izmaksu uzskaiti
________________________________________________________________________
(V.Kaņepe)
Lai nodrošinātu Valkas novada pašvaldības apsaimiekošanā esošo dzīvojamo māju apsaimniekošanu un
precīzāk uzskaitītu visas ar to saistītās izmaksas, nepieciešams pieņemt vienotu izmaksu uzskaites
metodiku, kas norāda, kādi dati ir iekļaujami māju apsaimniekošanas izmaksās.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju novada dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir
atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome

NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.

Apstiprināt apsaimniekošanas izmaksās iekļaujamos datus saskaņā ar pielikumu.
Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada pagastu pārvalžu pārvaldnieki.
Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.aprīlī.
Pielikums
Valkas novada domes
2019.gada 28.marta sēdes lēmumam
(protokols Nr.4,32.§)
Apsaimniekošanas izmaksās iekļaujamie dati

Lai nodrošinātu precīzāku apsaimniekošanas izmaksu uzskaiti, mājās kurās apsaimniekošanu veic
pašvaldība, apsaimniekošanas izmaksu aprēķinā nepieciešams iekļaut šādus datus:
1. Mājas remontiem un uzturēšanai iegādāto materiālu izmaksas;
2. Mājas remontiem un uzturēšanai piesaistīto speciālistu un citu ārpakalpojumu izmaksas;
3. Mājas piegulošās teritorijas uzkopšanas izmaksas (sētnieku, strādnieku, atkarībā no darba laika
ieguldījuma katras mājas piegulošās teritorijas uzkopšanā, darba alga kopā ar VSAOI; iesaistītās
tehnikas degvielas patēriņš, iegādātais inventārs apsaimniekošanā esošo māju piegulošās teritorijas
uzkopšanai);
4. Mājas uzturēšanas darbos iesaistīto strādnieku, piemēram, no pašvaldības remontstrādnieku
brigādes, darba algas kopā ar VSAOI atkarībā no darbos ieguldītā laika, degvielas izmaksas, kas
rodas strādnieku brigādei izbraucot uz objektu un atgriežoties no tā;
5. Administrācijas izmaksas, neatkarīgi vai mājās ir kaut kas remontēts vai nav. (kopējās
administrācijas izmaksas izdalāmas starp visām pašvaldības apsaimniekošanā esošajām
mājām proporcionāli to dzīvojamām platībām).
Apsaimniekošanā esošo māju dzīvojamās platības un
apsaimniekošanas maksās iekļaujamo administrācijas izdevumu aprēķins
Kārķu pagasts
Nr.
p.k.

Adrese

Platība,
m2

Administrācijas
izmaksas mēnesī,
EUR

Administrācijas
izmaksas gadā,
EUR

Administrācijas
izmaksas uz 1m2
mēnesī, EUR

1

Māja Nr.1

530.4

5.78

69.40

0.01

2

Māja Nr.2

532.7

5.81

69.70

0.01

3

Māja Nr.3

545.3

5.95

71.34

0.01

4

Māja Nr.4

548.8

5.98

71.80

0.01

5

Māja Nr.5

794

8.66

103.88

0.01

6

Māja Nr.6

862.5

9.40

112.85

0.01

7

Māja Nr.7

1258.9

13.73

164.71

0.01

8

Māja Nr.8

1233.2

13.45

161.35

0.01

9

Depo

49.8

0.54

6.52

0.01

10

Mežinieki
Kopā:

353.6

3.86

46.26

0.01

6709.2

73.15

877.80

0.01

Valkas pagasts
Nr.
p.k.

Adrese

Platība,
m2

Administrācijas
izmaksas
mēnesī, EUR

Administrācijas
izmaksas gadā,
EUR

Administrācijas
izmaksas uz
1m2 mēnesī,
EUR

1

Māja 22

927.6

10.11

121.37

0.01

2

Māja 20

873.4

9.52

114.28

0.01

3

Saule 2

286.8

3.13

37.53

0.01

4

Saule 3

351.2

3.83

45.95

0.01

5

Dzelzceļa ēka 155
km

162.0

1.77

21.20

0.01

6

Priedulāji

181.2

1.98

23.71

0.01

7

Vecrāmji 1

145.8

1.59

19.08

0.01

8

Vectomēni

207.6

2.26

27.16

0.01

9

Kļaviņas

159.4

1.74

20.86

0.01

10

Māja 16

358.9

3.91

46.96

0.01

3653.9

39.84

478.08

0.01

Kopā:
Zvārtavas pagasts
Nr.
p.k.

Platība,
m2

Adrese

Administrācijas Administrācijas
izmaksas mēnesī, izmaksas gadā,
EUR
EUR

Administrācijas
izmaksas uz 1m2
mēnesī, EUR

1

Būrkalni

152.1

1.66

19.90

0.01

2

Dzērvītes

260.4

2.84

34.08

0.01

3

Gaujas iela 16

189.1

2.06

24.75

0.01

4

Gaujas iela 18

189.1

2.06

24.75

0.01

5

Jaunkurpnieki

73.3

0.80

9.59

0.01

6

Kalnmandēgi

57.4

0.63

7.51

0.01

7

Ķīmiķi

99.0

1.08

12.95

0.01

8

Lielie zaķi

161.4

1.76

21.12

0.01

9

Mierkalns

47.9

0.52

6.27

0.01

10

Nākotnes iela 2

201.9

2.20

26.42

0.01

11

Prauliņi

282.5

3.08

36.97

0.01

12

Robežnieki

150.0

1.64

19.63

0.01

13

Vasi

52.5

0.57

6.87

0.01

1916.6

20.90

250.80

0.01

Kopā:
Ērģemes pagasts
Nr.
p.k.

Adrese

Platība,
m2

Administrācijas
izmaksas mēnesī,
EUR

Administrācijas
izmaksas gadā,
EUR

Administrācijas
izmaksas uz 1m2
mēnesī, EUR

1

Pūcītes

1364.2

14.87

178.47

0.01

2

Kalnrozes

317.0

3.46

41.47

0.01

3

Valžkalni

181.8

1.98

23.78

0.01

1863.0

20.31

243.72

0.01

Kopā:

Mēnešalgas kopā ar VSAOI
Uzskaitveža mēnešalga, EUR
Apsaimniekošanā esošo māju platības,

m2

Apsaimniekošanā esošo māju platību attiecības

Kārķu
pag.

Valkas
pag.

Zvārtavas
pag.

Ērģemes
pag.

812.79

812.79

812.79

812.79

6709.2

3653.9

1916.6

1863.0

1.000

0.545

0.286

0.278

0.090

0.049

0.026

0.025

73.15

39.84

20.90

20.31

Uz apsaimniekošanu attiecināmās algas
Uzskaitveža mēnešalga
Uz apsaimniekošanu attiecināmās algas, EUR
Uzskaitveža mēnešalga, EUR
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

33.§
Par Valkas novada Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas vadītāja atbrīvošanu
__________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Valkas novada dome 2019.gada 14.februārī pieņēma lēmumu “Par Valkas novada domes administrācijas
un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 1.§ ), ar kuru Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas
vadītāja amata vietu skaits samazināts no 1,0 amata likmes uz 0,6 amata likmēm. Lugažu bibliotēkas
vadītājai Inesei Avotiņai 2019.gada 19.februārī rakstiski izteikts piedāvājums slēgt vienošanos par
attiecīgiem grozījumiem darba līgumā, brīdinot, ka nepiekrišanas gadījumā LR Darba likumā noteiktā kārtībā
ar viņu tiks izbeigtas darba tiesiskās attiecības.
2019.gada 21.februārī I.Avotiņa rakstiski atteikusies pieņemt piedāvātos grozījumus darba līgumā, līdz ar
to atbrīvojama no Lugažu bibliotēkas vadītājas amata, izmaksājot atlaišanas pabalstu un kompensāciju par
neizmantoto atvaļinājumu.
Likuma “ Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot
no amata pašvaldību iestāžu vadītājus.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 9.punkta, deputāti atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbrīvot Inesi Avotiņu no Valkas novada Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas vadītājas amata ar
2019.gada 31.martu.
2. Izmaksāt Inesei Avotiņai atlaišanas pabalstu viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā un
kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
34.§
Par Valkas novada Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkas vadītāja atbrīvošanu
__________________________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Valkas novada dome 2019.gada 14.februārī pieņēma lēmumu “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 1.§ ), ar kuru Ērģemes pagasta
Turnas bibliotēkas vadītāja amata vietu skaits samazināts no 1,0 amata likmes uz 0,6 amata likmēm. Turnas
bibliotēkas vadītājai Viktorijai Skriabai 2019.gada 19.februārī rakstiski izteikts piedāvājums slēgt
vienošanos par attiecīgiem grozījumiem darba līgumā, brīdinot, ka nepiekrišanas gadījumā LR Darba likumā
noteiktā kārtībā ar viņu tiks izbeigtas darba tiesiskās attiecības.
2019.gada 22.februārī V.Skriaba rakstiski atteikusies pieņemt piedāvātos grozījumus darba līgumā, līdz
ar to atbrīvojama no Turnas bibliotēkas vadītājas amata, izmaksājot atlaišanas pabalstu un kompensāciju
par neizmantoto atvaļinājumu.
Likuma “Par pašvaldībām”21.panta 1.daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot
no amata pašvaldību iestāžu vadītājus.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 9.punkta, deputāti atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbrīvot Viktoriju Skriabu no Valkas novada Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkas vadītājas amata ar
2019.gada 31.martu.
2. Izmaksāt Viktorijai Skriabai atlaišanas pabalstu viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā un
kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
35.§
Par Valkas novada Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas vadītāja iecelšanu
______________________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Valkas novada dome 2019.gada 14.februārī pieņēma lēmumu “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 1.§ ), ar kuru Valkas pagasta
Lugažu bibliotēkas vadītāja amata vietu skaits samazināts no 1,0 amata likmes uz 0,6 amata likmēm.
Lugažu bibliotēkas vadītājai Inese Avotiņa 2019.gada 21.februārī rakstiski atteikusies slēgt vienošanos par

attiecīgiem grozījumiem darba līgumā un ar 2019.gada 31.martu ar viņu tiek izbeigtas darba tiesiskās
attiecības.
2019.gada 18.martā iesniegumu ar lūgumu pieņemt darbā par Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas
vadītāju iesniegusi Zinaīda Veise. Z.Veise Latvijas Universitātē ir ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu
bibliotēkzinātnē un informācijā, viņai ir bibliotekāra darba pieredze.
Likuma “ Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot
no amata pašvaldību iestāžu vadītājus.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 9.punkta, deputāti atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Par Valkas novada Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas vadītāju iecelt Zinaīdu Veisi.
2. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram slēgt darba līgumu ar Zinaīdu Veisi par pieņemšanu darbā
par Valkas novada Valkas pagasta Lugažu bibliotēkas vadītāju uz 0,6 amata likmēm ar 2019.gada
1.aprīli.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
36.§
Par Valkas novada Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkas vadītāja iecelšanu
______________________________________________________________________
(V.A.Krauklis)
Valkas novada dome 2019.gada 14.februārī pieņēma lēmumu “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 1.§ ), ar kuru Ērģemes pagasta
Turnas bibliotēkas vadītāja amata vietu skaits samazināts no 1,0 amata likmes uz 0,6 amata likmēm. Turnas
bibliotēkas vadītāja Viktorija Skriaba2019.gada 22.februārī rakstiski atteikusies slēgt vienošanos par
attiecīgiem grozījumiem darba līgumā un ar 2019.gada 31.martu ar viņu tiek izbeigtas darba tiesiskās
attiecības.
2019.gada 19.martā iesniegumu ar lūgumu pieņemt darbā par Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkas
vadītāju iesniegusi Daiga Ūdre, kura 1981.gadā ir beigusi Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumu
un ieguvusi bibliotekāra kvalifikāciju. D.Ūdrei ir darba pieredze Turnas bibliotēkas vadītājas amatā.
Likuma “Par pašvaldībām”21.panta 1.daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot
no amata pašvaldību iestāžu vadītājus.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 9.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Par Valkas novada Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkas vadītāju iecelt Daigu Ūdri.
2. Uzdot Valkas novada domes izpilddirektoram slēgt darba līgumu ar Daigu Ūdri par pieņemšanu darbā
par Valkas novada Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkas vadītāju uz 0,6 amata likmēm ar 2019.gada
1.aprīli.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
37.§
Par amatiermākslas kolektīvu transporta izdevumu apmaksu
_________________________________________________________________
(I.Markova)
Budžeta pārrunās tika nolemts atļaut Valkas novada amatiermākslas kolektīviem savu aktivitāšu
nodrošināšanai izmantot domes transportu par to sedzot degvielas izdevumus. Tas neattiecas uz novada
kultūras iestāžu plānotajiem pasākumiem, uz kuriem transports tiek nodrošināts.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut Valkas novada Amatiermākslas kolektīviem izmantot domes autotransportu savu māksliniecisko
aktivitāšu nodrošināšanai, apmaksājot degvielas izdevumus pēc piestādītā rēķina.

2. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
38.§
Par projekta “Informatīvā stenda uzstādīšana Vijciemā” izstrādi un līdzfinansēšanu
_________________________________________________________________
(G.Smane)
Valkas novada dome izstrādā projektu “Informatīvā stenda uzstādīšana Vijciemā”, iesniegšanai
biedrības „Lauku partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu
konkursa 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 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.1. rīcībai "Vides
sakārtošana".
Projekta ietvaros ir plānots uzstādīt Vijciema centrā informatīvo stendu, kur būtu Vijciema un apkārtnes
karte un informācija par kultūrvēstures un sabiedriskajiem objektiem.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 7321.11, no kurām 90% no projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējums
un 10 % Valkas novada domes līdzfinansējums
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 2.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta “Informatīvā stenda uzstādīšana Vijciemā” izstrādi, iesniegšanai biedrības „Lauku
partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursa
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadamapakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” stratēģiskā mērķa Nr.2 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.1. rīcībai "Vides
sakārtošana".
2. Ja projekts tiks atbalstīts ar ELFLA līdzfinansējumu, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu
10% vai EUR 732.11 (septiņi simti trīsdesmit divi euro 11 centi) apmērā no kopējām attiecināmajām
izmaksām EUR 7321.11 (septiņi tūkstoši trīs simti divdesmit viens euro 11 centi).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
39.§
Par neizmantotā ikgadējā atvaļinājuma un 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
6.marta iesniegumu ar lūgumu piešķirt neizmantoto ikgadējā atvaļinājuma daļu (9 kalendārās dienas) un
neizmantotā papildatvaļinājuma daļu par 2018.gadu (3 darba dienas) no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada
12.aprīlim (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 – 11 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim neizmantotā ikgadējā
atvaļinājuma daļu 9 kalendārās dienas no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 9.aprīlim (ieskaitot) par
nostrādāto laiku no 2018.gada 23.februāralīdz 2018.gada 20.jūnijam (ieskaitot) un neizmantotā
papildatvaļinājuma daļu par 2018.gadu 3 darba dienas laikā no 2019.gada 10.aprīļa līdz 2019.gada
12.aprīlim (ieskaitot).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

40§
Par aizņēmuma ņemšanu Valkas novada
Bērnu un jauniešu centra “Mice” vienkāršotai atjaunošanai
un autoruzraudzībai
________________________________________________________
(I.Markova)
Valkas novada dome 2018.gadā veica iepirkumu “Valkas novada Bērnu un jauniešu centra “Mice”
fasādes vienkāršotās atjaunošanas ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”.
Iepirkuma rezultātā 2018.gada 15.februārī tika noslēgts līgums ar SIA “Projektēšanas Birojs
AUSTRUMI” par bērnu un jauniešu centra “MICE” vienkāršotās fasādes atjaunošanas būvprojekta izstrādi.
2019.gada 8.februārī uzsākta iepirkuma procedūra “Valkas novada Bērnu un jauniešu centra “Mice” fasādes
vienkāršotā atjaunošana”. 2018.gada 27.februārī iepirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA
“Valkas būvnieks” reģ.Nr.44103038200 par Valkas novada Bērnu un jauniešu centra “Mice” fasādes
vienkāršoto atjaunošanu EUR 129663.11 bez PVN, EUR 156892.36 ar PVN.
Esošā ēka tika celta pagasta skolotāju semināra vajadzībām, kuru nodibināja 1871. gada 1. oktobrī.
1873. gada rudenī muižniecība nolēma šī semināra vajadzībām celt jaunu ēku. Būvniecību pabeidza 1876.
Jauno ēku, cēla latviešu būvmeistari- Andžs Liberts un Jāni Putniņš. Celtniecības darbam līdzi sekoja
Lugažu muižas īpašnieks barons fon Vrangels. 1983.gadā ēku savā īpašumā nopērk Valkas pilsēta. Pēc
semināra slēgšanas ēkā atradušās mācību iestādes. Ēka nodota ekspluatācijā 1914.gadā, pēdējo reizi
fasādes renovācija veikta 1970.gadā. Ēkas fasādes apdare - kaļķu javas apmetums vietām ir izmircis,
nodrupis, saplaisājis, it sevišķi ap logu ailēm un durvīm. Virs cokola vietām atsedzies ķieģeļu mūrējums.
Ēkas jumta klājums - azbestcementa loksnes, kas ekspluatācijas laikā ir nolietojušās. Ēka atrodas pilsētas
centrā. 2018.gada 20.februārī Būvniecības valsts kontroles birojs ir veicis publiskās ēkas ekspluatācijas
pārbaudi (pielikumā).
Nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz EUR 141203.12 Valkas novada Bērnu un jauniešu
centra “Mice” vienkāršotai atjaunošanai pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 15.panta
6.punktam.Valkas novada dome nodrošinās nepieciešamo līdzfinansējumu no sava budžeta.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET nav, ATTURAS - nav,
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 141203.12 (Viens simts četrdesmit viens tūkstotis divi simti trīs euro un 12
centi) Valkas novada Bērnu un jauniešu centra “Mice” vienkāršotai atjaunošanai no LR Valsts kases ar
atlikto aizņēmuma atmaksu.
2. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt ar atlikto maksājumu 3 gadi no aizņēmuma saņemšanas
brīža, divdesmit gadu laikā, maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena gada procentu
likmi par aizņēmuma lietošanu.
3. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
4. Pēc Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša lēmuma
saņemšanas, pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar LR Valsts kasi.
5. Uzdot domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
41.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Valkas novada grantsceļu bez cietā
seguma pārbūve” realizācijai
_______________________________________________________
(I.Markova)
Ir apstiprināts Valkas novada domes iesniegtais ELFLA projekts “Grants ceļu bez cietā seguma
pārbūve Valkas novadā”, projekta Nr.19-09-A00702-000001.
Projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai Valkas
novada pagastu teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Projekta ietvaros tiks
pārbūvēti ceļi 5 km garumā tajā skaitā: "Liepiņas – Dzelzītes" – 1 km, "Sprīdīši – Roņi" – 1 km, "Žūri –
Skripsti – Sūbri " - 1 km, "Mierkalns-Būdas" – 2 km.
Projekta kopējās izmaksas: 616129.90 EUR, tajā skaitā:
- attiecināmās izmaksas 526538.39 EUR;
- neattiecināmās izmaksas 89591.51 EUR;

- plānots avanss: 94776.91EUR.
Veikta apmaksa būvprojekta izstrādei – 13763.74 EUR.
Projekta līdzfinansētājs ELFLA 90% vai 473884.53 EUR. Valkas novada domes līdzfinansējums
142245.35 EUR, tajā skaitā 10 % vai 52653.84 EUR, neattiecināmās izmaksas 89591.51 EUR.
Projekta realizācijas termiņš: līdz 2020. gada 30. aprīlim.
Nepieciešams aizņēmums līdz EUR 507589.25 projekta realizācijai atbilstoši Likuma par valsts
2019.gada budžetu 15.panta 1.punkta 1.apakšpunktan.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 507589.25 (pieci simti septiņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit deviņi
eiro un 25 centi) projekta “Grants ceļu bez cietā seguma pārbūve Valkas novadā” (līguma
identifikācijas Nr.19-09-A00702-000001.) no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
2. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt ar atlikto maksājumu 3 gadi no aizņēmuma
saņemšanas brīža, divdesmit gadu laikā, maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena
gada procentu likmi par aizņēmuma lietošanu.
3. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
4. Pēc Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša
lēmuma saņemšanas, pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar
LR Valsts kasi.
5. Uzdot domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
42.§
Par aizņēmuma ņemšanu Valkas novada domes Sociālā aprūpes nama
telpu paplašināšanas būvprojekta izstrādei
____________________________________________________________________
(I.Markova)
Valkas novada domes Sociālās aprūpes nams savu darbību uzsāka 2005.gadā. Ēkas 1. un 2. stāvā
atrodas klienti, kam nepieciešama pilna aprūpe. 3.stāvā dzīvo cilvēki, kam noslēgts telpu īres līgums un paši
veic aprūpi un ikdienas pienākumus. Šobrīd namā atrodas 66 klienti, no tiem 15 cilvēki ir guloši, 7 cilvēki ir
ratiņkrēslā. Darbības gaitā, palielinoties klientu skaitam, nepieciešama telpu paplašināšana. Sakarā ar to, ka
Valkā nav slimnīcas un arī aprūpes nodaļas, klienti ar smagu veselības stāvokli nonāk pašvaldības namā.
Tuvākā nākotnē paredzama gulošo klientu skaita palielināšanās.
Lai ievērotu prasības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas veselības punktam
pēc MK 10.12.2013 noteikumu Nr. 1463, nepieciešamas papildus telpas.
Telpu paplašināšana paredzēta Rūjienas ielā 3E 2.stāvā blakus korpusā, kas savienots ar esošajām
telpām. Paredzēts izveidot 1.vietīgie dzīvokļi ar komunikācijām, 2.vietīgas dzīvojamās istabas, 3.vietīgas
dzīvojamās istabas, ēdamistaba un nodarbību telpa, koplietošanas virtuve, dušas un tualetes, u.c.
Valkas novada dome ir veikusi iepirkumu “Valkas novada domes Sociālā aprūpes nama telpu
paplašināšanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība – identifikācijas numurs VND 2018/25M.
2019.gada 16.janvārī iepirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA SCO Centrs par Valkas
novada domes aprūpes nama telpu paplašināšanas būvprojekta izstrādi par EUR 15180.- bez PVN, EUR
18367.80 ar PVN.
Nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz EUR 13775.85 no izdevumiem EUR 18367.80 Valkas
Sociālā aprūpes nama telpu paplašināšanas būvprojekta izstrādei pamatojoties uz likuma par Valsts
budžetu 2019.gadam 15.panta 1.punkta 7.apakšpunktu. Valkas novada dome nodrošinās nepieciešamo
līdzfinansējumu no sava budžeta.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 13775.85 (Trīspadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit pieci euro un
85 centi) Valkas novada domes Sociālā aprūpes nama telpu paplašināšanas būvprojekta izstrādei
no LR Valsts kases.

2. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt piecu gadu laikā, maksājot LR Valsts kases
noteikto aktuālo mainīgo viena gada procentu likmi par aizņēmuma lietošanu.
3. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
4. Pēc Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša
lēmuma saņemšanas, pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar
LR Valsts kasi.
5. Uzdot domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
43.§
Par aizņēmuma ņemšanu Valkas novada PII “Pasaciņa”
Ēdnīcas telpu vienkāršotās atjaunošanas būvprojekta izstrādei
____________________________________________________________________
(I.Markova)
Valkas PII "Pasaciņa" ir nepieciešams renovēt virtuvi un ēdamzāli. Kopš 1981. gada, kad virtuve nodota
ekspluatācijā, remonts nav veikts. Telpas un virtuves iekārtas ir fiziski un morāli nolietojušās, atrodas avārijas
stāvoklī. Virtuves un ēdamzāles noslodze ir būtiski pieaugusi un jau 3 gadus strādā maksimālā režīmā,
apkalpojot 220 bērnus un 48 darbiniekus. Kontrolējošās institūcijas - Pārtikas un veterinārais dienests un
Valsts veselības dienests vairākkārt norādījis uz konstatētajām neatbilstībām reglamentējošo normatīvo aktu
prasībām.
Valkas novada dome ir veikusi iepirkumu “PII “Pasaciņa” ēdnīcas telpu vienkāršotā atjaunošana,
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” – identifikācijas numurs VND 2018/23M.
2018.gada 16.novembrī iepirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar PS “Doma&arhitektūra” par
PII “Pasaciņa” ēdnīcas telpu vienkāršotās atjaunošanas būvprojekta izstrādi par EUR 17000.- bez PVN, EUR
20570.- ar PVN.
Nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz EUR 18513.- Valkas PII “Pasaciņa” ēdnīcas telpu
vienkāršotās atjaunošanas būvprojekta izstrādei pamatojoties uz likuma par Valsts budžetu 2019.gadam
15.panta 1.punkta 6.apakšpunktu. Valkas novada dome nodrošinās nepieciešamo līdzfinansējumu no
sava budžeta.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 18513.- (Astoņpadsmit tūkstoši pieci simti trīspadsmit euro) Valkas
novada domes PII “Pasaciņa” ēdnīcas telpu vienkāršotās atjaunošanas būvprojekta izstrādei no
LR Valsts kases.
2. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt piecu gadu laikā, maksājot LR Valsts kases
noteikto aktuālo mainīgo viena gada procentu likmi par aizņēmuma lietošanu.
3. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
4. Pēc Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša
lēmuma saņemšanas, pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar
LR Valsts kasi.
5. Uzdot domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
44.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta
“Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” realizācijai
_________________________________________________
(I.Markova)
Ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.323 no 2016.gada 24.maija , tika noteikta kārtība , kādā īsteno
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena Izglītība, prasmes un mūžizglītība”
8.1.2. specifiskā atbalsta mērķi “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” un noteikts maksimāli
plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 1247392.-.
15.05.2017 Valkas novada dome ir saņēmusi vēstuli Nr.01-14e/1915 no Izglītības un zinātnes
ministrijas “Atzinums par attīstības programmas investīciju plāna 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta
ideju” ,kura ir izvērtējusi Valkas novada pašvaldības iesniegto 2017.gada 28.aprīļa vēstuli Nr.3-9/17/752
“Par pašvaldības attīstības programmas investīciju plāna darbības programmas “Izaugsme un

nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Par 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta idejām”,
pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumu Nr.614”reģionālās attīstības atbalsta
pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība” 6.7.punktā un Ministru kabineta 2016.gada
24.maija noteikumu Nr.323 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”8.1.2.specifiskā atbalsta
mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi” 9.2.apakšpunktā un
11.punktā noteikto ,Valkas novada pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā iekļauto 8.1.2.
specifiskā atbalsta mērķa projekta ideju.
20.06.2017 Valkas novada dome ir saņēmusi vēstuli no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
“Uzaicinājums iesniegt 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “ uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”
projekta iesniegumu otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā.
2.02.2018 Valkas novada dome ir saņēmusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu “Par
projekta iesnieguma Nr.8.1.2.0/17/I/25apstiprināšanu ar nosacījumu, kurš jāiesniedz līdz 1.03.2018.
20.03.2018. Valkas novada dome ir saņēmusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras paziņojumu
“Par projekta iesnieguma Nr. 8.1.2.0/17/I/25 nosacījumu izpildi (otrās atlases kārtas ietvaros) ” ar lūgumu
iesniegt dokumentus un informāciju līdz 03.04.2018.
09.04.2018. Valkas novada dome ir saņēmusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vēstuli “Par
vienošanās ar Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 8.1.2.0/17/I/025”.
13.04.2018. starp Valkas novada domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgta
vienošanās par projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijā” īstenošanu.
25.07.2018. starp Valkas novada domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgti vienošanās
Nr. 8.1.2.0/17/I/025 grozījumi Nr.1.
26.11.2018. starp Valkas novada domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgti vienošanās
Nr. 8.1.2.0/17/I/025 grozījumi Nr.2.
Projekta ietvaros tiks izveidota moderna, mūsdienām atbilstoša mācību iestāde, kurai būs nodrošināta
Ausekļa ielas korpusā 2. stāva pilnīga pabeigtība, Raiņa ielas korpusā 1. stāva pilna pabeigtība, izbūvēts
jauns un moderns internāts, iegūstot ergonomisku mācību vidi. Skolēniem būs iespēja izmantot ikdienas
darbā mūsdienām atbilstošas un interaktīvas iekārtas, kādas mūsdienu bērnam ir nepieciešamas un spēj
piesaistīt tā uzmanību mācību procesam. Projekta ERFA finansējums ir 1 247 392.00 EUR.
Projekta realizācija tiks uzsākta 2018. gada februārī un turpināsies līdz 2019. gada decembrim
(ieskaitot).
Projekta mērķis ir izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā
vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, sekmējot uzraudzības rādītāju sasniegšanu.
Sasniedzot mērķi tiks nodrošināta Valkas novada izglītības iestāžu kvalitatīva un iekļaujoša izglītība, kas ir
pamats iedzīvotāju labklājībai un ilgtspējīgai novada izaugsmei. Projekta ietvaros tiks nodrošināta
ergonomiska mācību vide, modernas un mūsdienu tehnoloģijām atbilstošas IKT tehnoloģijas Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijas Ausekļa un Raiņa ielas korpusos, kā arī Ozolu sākumskolā. Veicinot skolēnu pieaugumu
Valkas pilsētā, tiks izbūvēts moderns, mūsdienu prasībām atbilstošs internāts. Paredzētā mērķa grupa ir
1.-7. un 8.-12. klašu skolēni.
Projekta mērķa grupa ir:
1. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas skolēni:
- Ausekļa ielas korpusa skolēni, kuriem tiks nodrošināta ēkas 2. stāva pilnīga pabeigtība, izveidojot 4
pilnībā pabeigtas un modernizētas multifunkcionālas klases, kur 1.-7.klašu skolēniem būs iespēja mācīties
mūsdienīgā vidē, izmantot ergonomiskas un atbilstošas mēbeles, kā arī lietot un ikdienā izmantot jaunākās
IKT tehnoloģijas mācību priekšmetos.
- Raiņa ielas korpusa skolēniem tiks nodrošināta 1. stāva pilnība pabeigtība, izveidojot
multifunkcionālu telpu, kura būs plaša, ar iespējām ikdienā viegli pārveidot darba vietas no individuālām līdz
darbam grupās vai aplī, ērti pārbīdot galdus, krēslus, savienojieties kopā, darbam grupās izmantot telpas
dažās vietas, viens otram netraucētu, tajā pašā laikā, pielietojot un pēc vajadzībām izmantojot piedāvāto
IKT tehnoloģiju iespējas, kas nodrošinātas šajā telpā.
- Ozolu sākumskolas skolēniem būs iespēja izmantot interaktīvo ekrānu, padarot ikdienas mācību
procesu interesantāku un mūsdienu tehnoloģijām atbilstošu, ko prasa skolēnu vēlmes un darbs ikdienā.
2. Internāta pārbūves rezultātā būs izveidots un modernizēts jauns un mūsdienu prasībām atbilstošs
internāts, kur jauniešiem būs nodrošinātas divvietīgas istabiņas ar tualetes un dušas telpu, iekārtota virtuve,
mācību telpa, atpūtas telpa, saimnieciskā telpa.
Projektā plānotās aktivitātes:
1) Materiālu, aprīkojuma, iekārtu izmaksas – 394 850.66 EUR (noslēgti līgumi un vienošanās,
samaksa veikta daļēji);
2) Būvniecības projektēšanas izmaksas – 59 066.21 EUR (veikta samaksa);
3) Būvuzraudzība un autoruzraudzība internāts – 28 773.8 EUR (noslēgti līgumi, samaksa veikta daļēji)
4) Būvuzraudzība Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija (divi korpusi) – 3 121.80 EUR (noslēgts līgums,
veikta samaksa);

5) Būvdarbu izmaksas internāts – 1 601 510.32 EUR (noslēgts līgums, samaksa veikta daļēji);
6) Būvdarbu izmaksas Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija (divi korpusi) – 477 786.10 EUR (noslēgts
līgums, veikta samaksa);
7) Neparedzētie izdevumi – 73 376 EUR.
Kopā projekta izmaksas 2 638 484.89 EUR.
Valkas novada dome ir uzsākusi projekta realizāciju, ir veikti iepirkumi un noslēgti šādi līgumi:
1) Internāta būvprojekta izstrāde – SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”, līguma Nr. VND/4-22/16/460
no 30.12.2016 – 35 390.81 EUR ar PVN;
2) Internāta būvniecība – SIA “Woltec”, līgums Nr. VND/4-22/18/22 no 23.01.2018, līguma grozījumi Nr.
VND/4-22/18/172 no 10.05.2018.) – 1 601 510.32 EUR ar PVN;
3) Internāta autoruzraudzība – SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”, līgums Nr. VND/4-22/18/24 no
24.01.2018) – 4 598.- EUR ar PVN;
4) Internāta būvuzraudzība – Pilnsabiedrība “Akorda&KPR”, līgums Nr. VND/4-22/18/38 no 31.01.2018. –
24 175.80 EUR ar PVN;
5) Internāta mēbeļu specifikācijas izstrāde – autorlīgums ar Justīni Kati Bušu, līguma Nr. VND/4-22/18/149
no 18.04.2018. – 1166.67 EUR ;
6) Skolas būvprojekta izstrāde – SIA “JD projekts”, līgums Nr. VND/4-22/17/258 no 28.06.2017. –
22 675.40 EUR ar PVN;
7) Skolas būvniecība – SIA “Evento”, līguma Nr. VND/4-22/18/175 no 15.05.2018. – 477 786.10 EUR ar
PVN;
8) Skolas būvuzraudzība – SIA “Warss+”, līguma Nr. VND/4-22/18/178 no 18.05.2018. – 3121.8 EUR ar
PVN;
9) Skolas mēbeļu iegāde – SIA “A A Active”, līguma Nr. VND/4-22/18/214 no 21.06.2018. – 102 200.01
EUR ar PVN;
10) IKT iepirkums EISā – vispārīgās vienošanās Nr. VRAA 2016/37/AK/CI-106, pasūtījuma Nr.
VALKA/2018/51, Nr. VALKA/2018/52, Nr. VALKA/2018/53, Nr. VALKA/2018/54 – 140 497.88 EUR ar
PVN;
11) IKT iepirkums – SIA “Certes.lv”, līguma Nr. VND/4-22/18/276 no 10.09.2018. – 26 846.44 EUR ar PVN;
12) IKT iepirkums EISā – vispārīgās vienošanās Nr. VRAA/2017/09/AK/CI-110PG, pasūtījuma Nr.
VALKA/2018/90 – 4 232.58 EUR ar PVN.
13) Iepirkums internāta mēbeļu un sadzīves tehnikas iegādei, piegādei un uzstādīšanai - identifikācijas
Nr.VND 2019/1K 76379.19 EUR ar PVN.
Kopā noslēgtie līgumi un veikti iepirkumi EUR 2520851.- EUR;
Saņemts ES finansējums EUR 1182087.36;
Pašvaldības līdzfinansējums EUR 3935.40;
Saņemti aizņēmumi 2017. un 2018.gados EUR 1233230.81;
Nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz EUR 101327.43 projekta “Vispārējās izglītības iestāžu
mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” realizācijai pamatojoties uz likuma “Par valsts
budžetu 2019.gadam” 15.panta 1.punkta 1.apakšpunktam.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Dainis,
M.Stabulniece, J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 101327.43 (Viens simts viens tūkstotis trīs simti divdesmit septiņi euro
un 43 centi) projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzijā” realizācijai no LR Valsts kases ar atlikto aizņēmuma atmaksu.
2. Lēmumā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt ar atlikto maksājumu 3 gadi no aizņēmuma
saņemšanas brīža, trīsdesmit gadu laikā, maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena
gada procentu likmi par aizņēmuma lietošanu.
3. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
4. Pēc Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša
lēmuma saņemšanas, pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar
LR Valsts kasi.
5. Uzdot domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

45.§
Par projekta “Valkas - Lugažu ev. luteriskās baznīcas skatu torņa rekonstrukcija”
līdzfinansējuma nodrošināšanu
____________________________________________________________________
(T.Simtiņš)
Reliģiskā organizācija “Valkas – Lugažu evaņģēliski luteriskās draudze” lūdz Valkas novada domi
atbalstīt un līdzfinansēt projektu “Valkas - Lugažu ev. luteriskās baznīcas skatu torņa rekonstrukcija”.
Projektu plānots iesniegt Rietumu Bankas labdarības fonda izsludinātajā konkursā.
Projektu plānots realizēt Rīgas ielā 9, Valka, Valkas novads, kur atrodas draudzes īpašumā esošā Valkas
- Lugažu ev. luteriskā baznīca. Baznīcai ir piešķirts valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss. Projekta
ietvaros plānota skatu torņa nesošo konstrukciju nomaiņa un nostiprināšana; torņa aizsargbarjeru nomaiņa;
torņa grīdas rekonstrukcija; jaunas lūkas ievietošana un torņa jumta bojāto vietu remonts. Projekta kopējās
izmaksas ir EUR 4500.00, kur 75% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir Rietumu Bankas
labdarības fonda līdzfinansējums. Valkas novada domes līdzfinansējums būtu 25% jeb EUR 1125.00.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1.daļas 5. punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece,
J.Anže, V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt reliģiskās organizācijas ”Valkas – Lugažu evaņģēliski luteriskās draudze” projekta
pieteikumu “Valkas - Lugažu ev. luteriskās baznīcas skatu torņa rekonstrukcija” iesniegšanai
Rietumu Bankas labdarības fonda izsludinātajā konkursā. Projekta kopējās izmaksas ir EUR
4500.00 (četri tūkstoši pieci simti euro), kur 75% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir
Rietumu Bankas labdarības fonda līdzfinansējums.
2. Ja projekts tiks atbalstīts, Valkas novada dome piedalīsies ar līdzfinansējumu 25% apmērā no
kopējām attiecināmajām izmaksām jeb EUR 1125.00 (viens tūkstotis viens simts divdesmit pieci
euro).
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
46.§
Par projekta “Apgaismojuma ierīkošana vēsturiskās vietas izcelšanai un pasākumu
organizēšanai” izstrādi un līdzfinansēšanu
____________________________________________________________________
(G.Smane)
Valkas novada domē ir saņemts iesniegums no biedrības “Ērģemes bruņinieku pils” valdes priekšsēdētāja
J.Biezā ar lūgumu līdzfinansēt EUR 1650 biedrības izstrādāto projektu “Apgaismojuma ierīkošana
vēsturiskās vietas izcelšanai un pasākumu organizēšanai”, kas tiks iesniegts biedrības „Lauku
partnerība Ziemeļgauja” izsludinātajā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu konkursa 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 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.1. rīcībai "Vides sakārtošana".
Projekta ietvaros ir plānots izbūvēt apgaismojumu Ērģemes pils teritoriju ar 6 lampām un lampu virteni,
kas izgaismotu piebraucamo ceļu, pašu pili un nodrošinātu apgaismojumu pasākumos.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 19965 (16500 EUR bez PVN), no kurām 90% no projekta
kopējām attiecināmajām izmaksām ir Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) līdzfinansējums un 10 % ir jānodrošina biedrībai kā projekta līdzfinansējums
Pamatojoties uz augstākminēto, un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 6. punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Dainis, M.Stabulniece, J.Anže,
V.Vesingi, D.Bašķe, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Zariņš), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības “Ērģemes bruņinieku pils” izstrādāto projektu “Apgaismojuma ierīkošana
vēsturiskās vietas izcelšanai un pasākumu organizēšanai” ar līdzfinansējumu EUR 1650 (viens
tūkstotis seši simti piecdesmit eiro), ja projekts tiks atbalstīts ar līdzfinansējumu biedrības „Lauku
partnerība Ziemeļgauja” 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 Kvalitatīvas dzīves vides veidošana 2.1.
rīcībai "Vides sakārtošana".
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
(personiskais paraksts)
V.A.Krauklis

