Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu,
kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
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SĒDES PROTOKOLS
Nr. 4
Valkā,

2018.gada 29.martā

Sēde sasaukta 2018.gada 29.martā plkst.10:00.
Sēdi atklāj 2018.gada 29.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, Agris SIMULIS, Agris KRASTIŅŠ, Maruta STABULNIECE,
Andis SULA, Dace BAŠĶE, Valdis ŠAICĀNS, Evija SMANE, Kristaps SULA
Nepiedalās deputāti:
Unda OZOLIŅA – aizņemta pamatdarbā
Jānis ANŽE – slimības dēļ
Aivars SJADEME – aizņemts pamatdarbā
Sandra PILSKALNE – seminārā Valmierā
Andris DAINIS – aizņemts pamatdarbā
Viesturs ZARIŅŠ – slimības dēļ
Valkas novada domes administrācijas darbinieki:
Aleksandrs Golubovs – Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs
Iveta Markova – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas vietniece budžeta plānošanas
jautājumos
Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
Antra Ķīkule – iekšējās kontroles galvenais speciālists
Valdis Rogainis – Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs
Ingars Siliņš – teritorijas plānotājs
Vilnis Vilguts – vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators
Rolanda Rastaks – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs
Lāsma Engere – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece
Gunta Smane – Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Inese Vehi – Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja
Ainārs Zābers – izpilddirektors
Guntis Bašķis – izpilddirektora vietnieks
Zane Brūvere – sabiedrisko attiecību speciālists
Daira Zalužinska – nekustamā īpašuma nodokļu administratore
Zane Zariņa – Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Pēteris Pētersons – Kārķu un Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs
Raitis Priede – Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs
Jānis Lapsa – Valkas pagasta pārvaldes vadītājs
Feliks Bošs – Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja p.i.
Domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis atklāj domes sēdi un ierosina nobalsot par piedāvāto sēdes darba
kārtību ar ierosinātajiem jautājumiem kopumā (pielikumā).
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Atklāti balsojot: PAR - 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe,
V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET – nav, ATTURAS – nav, Valkas novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT 2018.gada 29.marta novada domes sēdes darba kārtību:
1. Par projekta “Labais vairo labo Kārķos” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
2. Par lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, Valkā, ar kadastra apzīmējumu 94010050022, pirmās
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “PEPI RER”.
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “Valkas MD”.
5. Par SIA “VALDIS” iesniegumu zemes gabala Valkā, Ausekļa iela 54, nomas līgumu.
6. Par Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
7. Par Ērģemes katlu mājas siltumenerģijas ražošanas izmaksu un maksas par patērēto siltumenerģiju
daudzdzīvokļu mājā “Pūcītes” apstiprināšanu.
8. Par Valkas novada kapsētu maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
9. Par Biedrības “Valkas sporta internāts” iesnieguma izskatīšanu.
10. Par Valkas novada kapsētu kapavietu aktēšanas komisijas izveidošanu un apstiprināšanu.
11. Par Latviešu Strēlnieku apvienības iesnieguma izskatīšanu.
12. Par grāmatas “Lāčplēša ordeņa un Brīvības krusta kavalieri” izdošanu.
13. Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas “Atbalsta biedrības” lasīšanas veicināšanas programmas “Pašiem
mazākajiem” finansiālu atbalstu.
14. Par Kārķu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.
15. Par Vijciema sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.
16. Par saistošo noteikumu Nr.7 “Par sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanu Valkas novadā”
apstiprināšanu.
17. Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 29.oktobra nolikumā Nr.10 “Valkas novada Sociālā
dienesta nolikums”.
18. Par biroja telpu Rīgas ielā 24, Valkā nomas tiesību izsoli.
19. Par pašvaldībai piederoša zemes starpgabala *** atsavināšanas procedūras uzsākšanu.
20. Par nekustamā īpašuma *** atsavināšanu.
21. Par izīrēta dzīvokļa *** pagastā, ***, atsavināšanas procesa uzsākšanu.
22. Par nekustamā īpašuma *** pagasts, “***”, īpašuma tiesību nostiprināšnau zemesgrāmatā un
Vienošanās slēgšanu par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības *** pagastā.
23. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
24. Par Civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
25. Par Valkas novada domes Valkas pilsētas stadiona maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
26. Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2018.gadam.
27. Par aizņēmuma ņemšanu Valkas novada domes autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta
līdzekļa iegādei.
28. Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem Valkas novada Investīciju projektu dokumentācijas (būvprojektu)
izstrādei.
29. Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1,21.§) 51. un 64.pielikumā.

1.§
Par projekta „Labais vairo labo Kārķos” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu
(G.Smane)
2018.gada 6.martā 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” EUR 300.00 apmērā. Projekta kopējais finansējums EUR
1500.00. No tā līdzfinansējums sastāda 20%. Projekts ir izturējis 1.kārtas ideju atlases konkursu, šobrīd
sagatavots projekts, kas iesniegts konkursa 2.kārtai Borisa un Ināras Teterevu fonda izsludinātajai
programmai “Pats savam saimes galdam”. Projekta mērķis – attīstīt vietējo iedzīvotāju, īpaši sociāli
mazaizsargāto Kārķu 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, 2 no Ērģemes pagasta.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 12.marta lēmumu
(protokols Nr.4, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punkta, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe,
V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
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NOLEMJ:
1. Līdzfinansēt biedrības “Ugunspuķe” izstrādāto projektu “Labais vairo labo Kārķos” EUR 300.00 (trīs simti
euro) apmērā, ja projekts tiks atbalstīts Borisa un Ināras Teterevu fonda izsludinātās programmas “Pats
savam saimes galdam” ietvaros. Projekta kopējais finansējums EUR 1500.00 (viens tūkstotis pieci simti
euro).
2. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
2.§
Par lokālplānojuma zemes vienībai “Mārstaļi”, Valkā,
ar kadastra apzīmējumu 94010050022, pirmās redakcijas nodošanu
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
(I.Siliņš)
Valkas novada dome 2017.gada 31.augustā pieņēma lēmumu (protokols Nr.12, 22.§) par
lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 94010050022, Valkā,
dzīvojamās apbūves teritorijas izveidošanai.
Lokālplānojuma izstrādātājs SIA “HM Projekti” ir iesniedzis izstrādāto lokālplānojuma pirmo redakciju.
Lokālplānojuma redakcija atbilst 2017.gada 31.augustā apstiprinātajam darba uzdevumam, līdz ar to tas ir
nododams publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 82.punktu, izstrādāto lokālplānojuma pirmo
redakciju nodod publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 12.marta lēmumu
(protokols Nr.4, 2.§) un vadoties no Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 82. un 83.punka, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 6.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Lokālplānojuma zemes vienībai
“Mārstaļi”, Valkā, ar kadastra apzīmējumu 94010050022, pirmo redakciju.
2. Paziņojumu par publisko apspriešanu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā,
pašvaldības tīmekļa vietnē, publicēt laikrakstā “Ziemeļlatvija”.
3. Publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas un piecas darbadienas no paziņojuma par publisko
apspriešanu publicēšanas brīža Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.
4. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
3.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “PEPI RER”
(D.Zalužinska)
Deputāts Agris Krastiņš lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Valkas novada domē 2018.gada 12.februārī ir saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.3.1.1./18/266) no
sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk tekstā SIA) “PEPI RER” par nekustamā īpašuma nodokļa
atlaides piemērošanu nekustamajiem īpašumiem Valkā, Meža iela 2D; Parka ielā 23A; Parka ielā 23C;
Parka ielā 25A; Parka iela 25C; Parka ielā 25F; Parka iela 25G; Varoņu iela 34; Varoņu iela 35; Varoņu iela
35A; Varoņu iela 35C, 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 „PEPI RER” nav nekustamā īpašuma nodokļu parādu par iepriekšējiem taksācijas periodiem.
Nekustamā īpašuma nodoklis par 2018.gadu, par iesniegumā minētajiem īpašumiem ir aprēķināts:
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Īpašums

Aprēķināts 2017. gadā (EUR)

Z-Meža iela 2D
Z-Meža iela 2D
Z-Parka iela 23A
Ē-Parka iela 23A
Z-Parka iela 23C
Ē-Parka iela 23C
Z-Parka iela 25A
Ē-Parka iela 25A
Z-Parka iela 25C
Ē-Parka iela 25C
Z-Parka iela 25F
Z-Varoņu iela 34
Ē-Varoņu iela 34
Z-Varoņu iela 35
Ē-Varoņu iela 35
Z-Varoņu iela 35A
Ē-Varoņu iela 35A
Z-Varoņu iela 35C
Ē-Parka iela 25G
Z-Parka iela 25G
Ē-Parka iela 25G
Kopā

61.95
53.49
17.31
83.42
41.82
129.48
51.41
973.39
60.24
159.42
16.34
18.50
254.15
33.74
755.84
67.32
843.63
7.70
553.91
216.42
3056.80
7456.28

25% atlaide
(EUR)
15.49
13.37
4.33
20.86
10.46
32.38
12.85
243.37
15.06
39.86
4.09
4.63
63.54
8.44
188.97
16.83
210.91
1.93
138.48
54.11
764.21
1864.17

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
EUR 21 343.08.
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.8.6.2-14/39205, SIA „PEPI RER” 2017. gadā ir
iemaksājis budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokli EUR 180 242.61 apmērā.
Ņemot vērā augstāk minēto, Valkas novada dome ir tiesīga piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi
25% apmērā SIA “PEPI RER”, par nekustamajiem īpašumiem Valkā, Meža iela 2D, kadastra Nr.9401 007
0023; Meža iela 2D, kadastra Nr.9401 007 0041; Parka ielā 23A kadastra Nr.9401 007 0112; Parka ielā
23C, kadastra Nr.9401 007 5109; Parka ielā 25A, kadastra Nr.9401 007 0228; Parka ielā 25C, kadastra
Nr.9401 007 0027; Parka ielā 25F, kadastra Nr.9401 007 0236; Varoņu iela 34, kadastra Nr.9401 007 0301;
Varoņu iela 35, kadastra Nr.9401 007 0222; Varoņu iela 35A, kadastra Nr.9401 007 0202; Varoņu iela 35C,
kadastra Nr.9401 007 0031; Parka iela 25G, kadastra Nr.9401 007 0013 un Parka iela 25G, kadastra
Nr.9401 507 0009.
Kopējais nekustamā īpašuma nodokļa atlaides apmērs par SIA “PEPI RER” īpašumiem sastāda EUR
1864.17 (viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit četri euro 17 centi).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 12.marta lēmumu
(protokols Nr.4, 3.§) 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.punkta un Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 4.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 8 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piemērot SIA “PEPI RER”, reģistrācijas Nr.44103026983, juridiskā adrese Parka iela 25A, Valka,
Valkas novads, nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2018.gadu, 25% apmērā par nekustamiem
īpašumiem Valkā, Meža iela 2D, kadastra Nr.9401 007 0023; Meža iela 2D, kadastra Nr.9401 007
0041; Parka ielā 23A, kadastra Nr.9401 007 0112; Parka ielā 23C, kadastra Nr.9401 007 5109; Parka
ielā 25A, kadastra Nr.9401 007 0228; Parka ielā 25C, kadastra Nr.9401 007 0027; Parka ielā 25F,
kadastra Nr.9401 007 0236; Varoņu iela 34, kadastra Nr.9401 007 0301; Varoņu iela 35, kadastra
Nr.9401 007 0222; Varoņu iela 35A, kadastra Nr.9401 007 0202; Varoņu iela 35C, kadastra Nr.9401
007 0031; Parka iela 25G, kadastra Nr.9401 007 0013 un Parka iela 25G, kadastra Nr.9401 507 0009,
kopsummā EUR 1864.17 (viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit četri euro 17 centi).
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2. Uzdot nekustamā īpašuma nodokļa administratoram saskaņā ar šī lēmuma 1.punktu, veikt izmaiņas
nekustamā īpašuma nodokļu uzskaites programmā.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77.
un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvā rajona
tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
4.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “Valkas MD”
(D.Zalužinska)
Valkas novada domē 2018.gada 7.martā ir saņemts iesniegums (reģistrēts 08.03.2018. ar
Nr.3.1.1./18/451) 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 un
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 – noteikumi)
14.punktu.
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 nodokļa parādu par iepriekšējiem taksācijas periodiem.
Nekustamā īpašuma nodoklis par 2018. gadu par SIA „Valkas MD” īpašumiem ir aprēķināts EUR
2265.55.
Noteikumu 14.punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 25% apmērā var piešķirt preču
ražošanas uzņēmumiem, ja iedzīvotāju ienākuma nodoklis iepriekšējā taksācijas gadā pārsniedz EUR
21343.08.
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.8.6.2-14/39205, SIA „Valkas MD” 2017.gadā ir
iemaksājis budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokli EUR 30 917.67 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, kadastra Nr.9401 007
0215, Parka ielā 25B, kadastra Nr.9401 007 0028 un Parka ielā 25E, kadastra Nr.9401 007 0035.
2018.gadā, SIA “Valkas MD”, par nekustamajiem īpašumiem Valkā: Parka ielā 25, Parka ielā 25B un
Parka ielā 25E, ir aprēķināts:
Īpašums
Parka iela 25 ēka
Parka iela 25 zeme
Parka iela 25B ēka
Parka iela 25B zeme
Parka iela 25E ēka
Parka iela 25E zeme
Kopā

Aprēķināts 2018. gadā (EUR)
997.74
172.50
567.35
27.09
402.11
98.76
2265.55

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

Kopējais nekustamā īpašuma nodokļa atlaides apmērs sastāda EUR 566.40 (pieci simti
sešdesmit seši euro 40 centi).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 12.marta lēmumu (protokols
Nr.4, 4.§) 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.punkta un Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 4.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), 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 2018.gadu, 25% apmērā par nekustamiem īpašumiem
Valkā: Parka ielā 25, kadastra Nr.9401 007 0215, Parka ielā 25B kadastra Nr.9401 007 0028 un Parka
ielā 25E kadastra Nr.9401 007 0035, kopsummā EUR 566.40 (pieci simti sešdesmit seši euro 40
centi).
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2. Uzdot nekustamā īpašuma nodokļa administratoram saskaņā ar šī lēmuma 1.punktu, veikt izmaiņas
nekustamā īpašuma nodokļu uzskaites programmā.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un
78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvā rajona tiesā
(Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
5.§
Par SIA “VALDIS” iesniegumu par zemes gabala Valkā, Ausekļa iela 54, nomas līgumu
(L.Engere)
2018.gada 2.martā Valkas novada domē ir saņemts Būvuzņēmuma SIA “VALDIS”, reģistrācijas
numurs 43203000229, juridiskā adrese: Latgales iela 3B, Alūksne, Alūksnes novads, iesniegums ar lūgumu
pagarināt zemes gabala Valkā, Ausekļa iela 54, uz kura atrodas SIA “Valdis” piederošs ēku īpašums,
nomas līguma termiņu.
Nekustamais īpašums Valkā, Ausekļa iela 54, kadastra numurs 9401 008 0446, sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0446, platība 19 956m2, reģistrēts Valkas pilsētas
zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0020 2252 uz Valkas novada pašvaldības vārda. Minētajā
zemesgrāmatu nodalījumā nostiprināta nomas tiesība ar apbūves tiesībām, nomas līguma termiņš līdz
2018.gada 28.februārim, nomnieks SIA “Valdis”, reģistrācijas numurs 43203000229.
SIA “Valdis” 2007.gada 8.janvārī Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā nr.1000 0030 9975, uz
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0446, ir reģistrējis ēku īpašumu ar kadastra apzīmējumu
9401 508 0446.
2006.gada 28.februārī starp Valkas pilsētas domi un SIA “VALDIS”, tika noslēgts zemes nomas līgums
par zemes vienību Valkā, Ausekļa iela 54, platība 19956 m 2. Zemes gabals nomā nodots ar apbūves
tiesībām, nomas līguma termiņš līdz 2018.gada 28.februārim. Nomas maksa noteikta 3% gadā no zemes
gabala kadastrālās vērtības, kas ir EUR 1357.01, tai skaitā PVN (EUR 207.00).
Minētā līguma 2.1.punktā ir noteikts, ka līgums tiek noslēgts uz 12 gadiem – t.i. līdz 2018.gada
28.februārim. Tā paša līguma 2.2.punktā ir noteikts, ka līguma termiņu var saīsināt, pamatojoties uz Līdzēju
rakstisku vienošanos.
No augstāk minētā ir secināms, ka jau pie līguma noslēgšanas netika paredzēta iespēja šī līguma
termiņa pagarināšanai uz iepriekš noteiktajiem noteikumiem, tāpēc šobrīd var tikt izskatīts jautājums par
jauna nomas līguma sagatavošanu un noslēgšanu.
Ņemot vērā faktu, ka pašvaldība nomā nodeva neapbūvētu zemes gabalu, ar apbūves tiesībām un
nomnieks neizmantoja savas tiesības atsavināt zemes vienību par nosacīto cenu, šī zemes gabala nomas
maksa var tikt noteikta saskaņā ar Valkas novada domes 2016.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.7
“Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” 2.2. punktu – zemes gabaliem, kuri iznomāti ar apbūves
tiesībām komerciāla rakstura lietošanas ēku būvniecībai – 0.50 EUR/m2, kas kopumā ir EUR 9978.00 gadā,
bez PVN.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 12.marta lēmumu (protokols
Nr.4, 5.§), vadoties no Valkas novada domes 2016.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.7 “Par
pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” 2.2.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
17.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “VALDIS” par zemes gabalu Valkā, Ausekļa iela 54, ar kadastra
apzīmējumu 9401 008 0446, platība 19 956m2, nosakot nomas līguma termiņu uz 12 gadiem.
2. Noteikt, ka nomas maksa aprēķināma saskaņā ar 2016.gada 31.marta Valkas novada domes saistošo
noteikumu Nr.7 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” 2.2.punktu – zemes gabaliem, kuri
iznomāti ar apbūves tiesībām komerciāla rakstura lietošanas ēku būvniecībai – 0.50EUR/m2, kas
kopumā ir EUR 9978.00 (deviņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit astoņi euro) gadā, bez PVN.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
6.§
Par Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
(I.Markova)
Lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību un segtu maksas pakalpojumu sniegšanas izmaksas Valkas
Jāņa Cimzes ģimnāzijā, nepieciešams noteikt maksas pakalpojumu izcenojumus.
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Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 12.marta lēmumu (protokols
Nr.4, 6.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g) apakšpunkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe,
V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu par Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sniegtajiem pakalpojumiem (pielikumā).
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktors.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Valkas novada domes 2011.gada 27.janvāra
sēdes lēmums “Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Valkas ģimnāzijā” (protokols Nr.2, 6.§).
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 29.marta sēdes lēmumam
(protokols Nr.4, 6.§)
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas maksas pakalpojumu cenrādis
Nr. p.
k.

Mērvienība

Pakalpojuma veids

Cena bez
PVN, EUR

1.

Sporta halle (visa) + skrejceļš + inventārs + duša

1h

28,924

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Sporta zāle (visa) + inventārs + duša (iestādēm, organizācijām,
privātpersonu grupām)
līdz 10 apmeklētājiem
no 11 līdz 20 apmeklētājiem
no 21 līdz 40 apmeklētājiem
vairāk par 40 apmeklētājiem

1h
1h
1h
1h

9,92
12,40
14,88
18,18

1h
1h
1h
1h
1h
1h
1h
1 reize
1 reize

6,61
8,27
9,92
12,40
4,13
4,13
4,13
0,83
1,24

1h
1h
1h
1h
1 diennakts
1 reize
1 diennakts

2,48
4,96
7,44
14,88
3,305
20,66
1,24

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
10.
11.
12.

Sporta zāle (1/2) + inventārs + duša (iestādēm, organizācijām,
privātpersonu grupām)
līdz 10 apmeklētājiem
no 11 līdz 15 apmeklētājiem
no 16 līdz 25 apmeklētājiem
vairāk par 26 apmeklētājiem
Skrejceļš + duša + inventārs
Aerobikas zāle + inventārs + dušas
Klinšu siena + inventārs + dušas + drošināšana
Trenažieru zāle skolēniem
Trenažieru zāle pieaugušajiem
Atpūtas telpa + sauna + duša
1 apmeklētājam
2 apmeklētājiem
3-5 apmeklētājiem
6-10 apmeklētājiem

Telpu noma nometnes vienam dalībniekam
Kafejnīcas telpu izmantošana slēgtiem pasākumiem
Klašu telpu izmantošana 1 personai
Klašu telpu izmantošana semināriem u.c. vajadzībām grupām līdz 10
13.
cilvēkiem
1h
4,13
Klašu telpu izmantošana semināriem u.c. vajadzībām grupām virs 10
14.
cilvēkiem
1h
6,61
15.
Datorklases izmatošana
1h
8,26
16.
Aktu zāles izmantošana pasākumiem
1h
12,4
Dienesta viesnīcas lietošana vienam skolēnam mēnesī līdzmaksājums*
17.
1 mēnesis
3,72
18.
Naktsmītne dienesta viesnīcā
1 diennakts
7,025
*Pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai, skolēniem tiek noteikts līdzmaksājums dienesta viesnīcas izmantošanai,
pārējās izmaksas sedz pašvaldība.

8
7.§
Par Ērģemes katlu mājas siltumenerģijas ražošanas izmaksu un
maksas par patērēto siltumenerģiju daudzdzīvokļu mājā “Pūcītes” apstiprināšanu
(I.Markova)
Ērģemes katlu mājai ir pieslēgti vairāki lietotāji, tai skaitā, arī daudzdzīvokļu māja “Pūcītes”. Lai varētu
norēķināties par šīs mājas iedzīvotājiem piegādāto siltumenerģiju un karsto ūdeni, kas tiek padots apkures
sezonā, nepieciešams noteikt Ērģemes katlu mājā saražotās siltumenerģijas izmaksas un apstiprināt
maksu par daudzdzīvokļu mājai “Pūcītes” piegādāto siltumenerģiju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai.
Iepriekšējā maksa par patērēto siltumenerģiju tika apstiprināta 2010.gad 28.janvārī.
Izvērtējot sagatavoto lēmuma projektu un tam pievienotos dokumentus, uzklausot speciālistu viedokli,
dome uzskata, ka sagatavotais lēmuma projekts ir atbalstāms.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 12.marta lēmumu (protokols
Nr.4, 7.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta d) apakšpunkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe,
V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt siltumenerģijas cenu Ērģemes katlumājai pieslēgtajiem lietotājiem 59.38 EUR/MWh bez
PVN saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt maksu par apkures periodā piegādāto siltumenerģiju daudzdzīvokļu mājai “Pūcītes” par 1
m2 - EUR 1.21 bez PVN saskaņā ar 2.pielikumu.
3. Apstiprināt maksu par karstā ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju daudzdzīvokļu mājā “Pūcītes”
par 1 m3 – EUR 3.45 bez PVN saskaņā ar 2. pielikumu.
4. Apstiprināt maksu par karstā ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju daudzdzīvokļu mājā “Pūcītes”,
ja dzīvoklī nav uzstādīts karstā ūdens skaitītājs, 1 cilvēkam mēnesī – EUR 8.95 bez PVN saskaņā ar
2. pielikumu.
5. Uzdot Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājam brīdināt dzīvokļu īrniekus un īpašniekus par
siltumenerģijas cenām ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms jauno cenu spēkā stāšanās brīža.
6. Pievienotās vērtības nodokli aprēķināt atbilstoši „Pievienotās vērtības nodokļa likumam”.
7. Maksa par piegādāto siltumenerģiju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai tiks aprēķināta sākot ar
2018.gada 1.oktobri.
8. Noteikt, ka ar 2018.gada 1.oktobri spēku zaudē 2010.gada 28.janvāra sēdes lēmuma (sēdes protokols
Nr.1, 13.§) “Par Valkas novada Ērģemes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojumu
apstiprināšanu” 1.1.3.punkta a) un d) apakšpunkts.
9. Par lēmuma izpildi atbild Ērģemes pagasta pārvaldes vadītājs.
10. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
11. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
1. pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 29.marta sēdes lēmumam
(protokols Nr.4, 7.§)
Saražotās siltumenerģijas cenas aprēķins Ērģemes katlu mājā 2018/2019 gada apkures periodā
Siltumenerģijas daudzums un kurināmā patēriņš
Nr.
p.k.
29.1.
29.2.
29.3.
29.4.
29.5.

Uzstādītā siltuma jauda
Kopējā pieprasītā siltuma jauda
Lietotājiem nodotā siltumenerģija
Pārvades un sadales zudumi
Iepirktā siltumenerģija

Mērvienība
MW
MW
MWh
MWh
MWh

29.6.
29.7.
29.8.

Siltumtīklos nodotā siltumenerģija
No katlu mājas nodotā siltumenerģija
Katlu mājas siltuma pašpatēriņš

MWh
MWh
MWh

29.9.

Saražotā siltumenerģija

MWh

Apzīmējums,
aprēķina izteiksme
QJuzst
QJpiepr
Qpiepr
Qzud
Qiep
Qneto = Qpiepr +
Qzud
Qk.m.=Qneto - Qiep
Qpašp
Qbruto =
Qk.m.+Qpašp

2018/2019

768,000

768,000
768,000

768,000
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29.10.
29.11.
29.12.
29.13.
29.14.
29.15.
29.16.
29.17.

Īpatnējie pārvades un sadales zudumi
Uzstādītās jaudas izmantošanas stundu
skaits
Siltumenerģijas ražošanas lietderības
koeficients
Kurināmā patēriņš enerģijas vienībās
Izmantotā kurināmā zemākais
sadegšanas siltums
Kurināmā patēriņš naturālās vienībās
(tūkst.nm3, t, utt.)
Kurināmā cena naturālās vienībās bez
nodokļiem
Kurināmā cena enerģijas vienībās

%

Qzud%=Qzud/Qneto
x 100

stundas/gadā

H = Qbruto/QJuzst

%
MWh

LK
KP= Qbruto/LK

MWh/nat.vien.

ZSS

nat.vien.

KPnv = KP/ZSS

EUR/nat.vien.
EUR/MWh

CKnv
CK=CKnv/ZSS

0,000

Siltumenerģijas ražošanas izmaksas
Nr.
p.k.

Mērvienība

31.7.
31.8.

Mainīgās izmaksas
Kurināmā izmaksas
Dabas resursu nodoklis
Emisijas kvotu izmaksas
Elektroenerģijas izmaksas
Ūdens un ķimikāliju izmaksas
Iepirktās siltumenerģijas izmaksas, ja
siltumenerģija tiek iepirkta pēc viendaļīga
tarifa
Iepirktās siltumenerģijas enerģijas
komponente, ja siltumenerģija tiek iepirkta
pēc divdaļīga tarifa
Pārējās mainīgās izmaksas

31.9.

Mainīgās izmaksas kopā

31.1.
31.2.
31.3.
31.4.
31.5.

31.6.

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

IK = (KP x CK)
NDR
IKV = ckv x Ustrp
IEL1
IŪ

EUR

IIEP

EUR
EUR

EUR

IIEPm
PM1
IM1=IK+NDR+IK
V+IEL1+IŪ+IIEP+
IIEPm +PM1

EUR

IIEPp

EUR
EUR

Idarbs1
Irem1

EUR
EUR
EUR
EUR

NOL1
Iapdr1
Kproc1
Ipp1
IRp=IIEPp+Idarbs
1+Irem1+NOL1+I
apdr1+Kproc1+Ip
p1
UIN1
NĪN1
IP1 = IRp
+UIN1+NĪN1
NP1

31.13.
31.14.
31.15.
31.16.

Pastāvīgās izmaksas
Iepirktās siltumenerģijas jaudas
komponente, ja siltumenerģija tiek iepirkta
pēc divdaļīga tarifa
Darba samaksa ar sociālās
apdrošināšanas iemaksām
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas
Pamatlīdzekļu nolietojums vai kredīta
pamatsummas maksājums atbilstoši
24.punktam
Apdrošināšana
Procentu maksājumi
Pārējās izmaksas

31.17.
31.18.
31.19.

Ražošanas pastāvīgās izmaksas kopā
Uzņēmuma ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis

EUR
EUR
EUR

31.20.

Pastāvīgās izmaksas kopā
Neto peļņa

EUR
EUR

31.10.
31.11.
31.12.

Apzīmējums,
aprēķina
izteiksme

2017/2018

19450,00
143,64
4297,98
50,00

23941,62

19902,80

258,84

1500,00

21661,64

21661,64
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31.21.
31.22.

Ražošanas izmaksas kopā
Ražošanas tarifs viendaļīga tarifa
gadījumā

EUR

IR=IM1 + IP1 +
NP1

45603,26

EUR/MWh

T1 =IR / Qneto

59,38

2. pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 29.marta sēdes lēmumam
(protokols Nr.4, 7.§)
Apkures un karstā ūdens cenas aprēķins Ērģemes pagasta
daudzdzīvokļu mājas "Pūcītes" iedzīvotājiem
1. Siltumenerģijas ražošanas izmaksas apkures sezonā (7mēneši)
2. Siltumenerģijas tarifs
3. Apkures sezonā izlietotās siltumenerģijas apjoms
4. Apkurināmo telpu kopējā kubatūra
5. "Pūcītes" dzīvokļu kopējā kubatūra
6. Proporcija, % (dzīvokļi pret kopējo kubatūru)
7. Dzīvokļu kopējā platība
8. Apkures periodā 1m3 aukstā ūdens uzsildīšanai nepieciešamais
siltumenerģijas daudzums
9. Karstā ūdens uzsildīšanai patērētās siltumenerģijas izmaksas
10. Faktiskais iedzīvotāju skaits
11. Karstā ūdens patēriņa norma uz 1 cilvēku diennaktī, ja nav uzstādīts
mēraparāts
12. Karstā ūdens patēriņš uz 1 cilvēku mēnesī (pēc normas)
13. Maksa par karsto ūdeni 1 cilvēkam, ja nav uzstādīts karstā ūdens
uzskaites mēraparāts
14. Karstā ūdens patēriņš uz visu māju mēnesī (pēc normas)
15. Karstā ūdens uzsildīšanai izlietotais siltumenerģijas daudzums mēnesī
16. Karstā ūdens uzsildīšanai izlietotais siltumenerģijas daudzums apkures
sezonā (7 mēn.)
17. Dzīvokļos izlietotās siltumenerģijas apjoms apkures sezonā kopā
18. Dzīvokļu apkurei izlietotās siltumenerģijas apjoms apkures sezonā
19. Dzīvokļu apkurei izlietotās siltumenerģijas izmaksas apkures periodā (7
mēn.)
20. Dzīvokļu apkurei izlietotās siltumenerģijas izmaksas mēnesī
21. Maksa par dzīvojamās telpas apkuri mēnesī

45603,26
59,38
768
10438,44
2971,75
28,469%
1188,7

EUR
EUR/MWh
MWh
m3
m3

0,05815
3,45
47

MWh
EUR/m3
cilv.

m2

85
2,593

l
m3

8,95
121,85
7,085

EUR/cilv.
m3
MWh

49,598
218,639
169,041

MWh
MWh
MWh

10037,66
1433,95
1,21

EUR
EUR
EUR/m2

8.§
Par Valkas novada kapsētu maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
(I.Markova)
Valkas novada kapsētu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai un izmaksu, kas saistītas ar šo
pakalpojumu sniegšanu, segšanai, nepieciešams noteikt maksas pakalpojumu izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 12.marta lēmumu (protokols
Nr.4, 8.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g) apakšpunkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe,
V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt maksu par Valkas novada kapsētu sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar cenrādi
(pielikumā).
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
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3. Par lēmuma izpildi atbild Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs un Valkas, Ērģemes,
Vijciema un Zvārtavas pagastu pārvalžu vadītāji.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 29.marta sēdes lēmumam
(protokols Nr.4, 8.§)
Valkas novada kapu maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.
p.k.
1
1.1.

Mērvienība

Pakalpojuma veids

Cena
bez PVN,
EUR

Vienreizējā maksa par jaunu kapavietu:
Cimzes kapos:

1.1.1.

Vienvietīga kapavieta (5.25m 2)

gb

41,32

1.1.2.

(9m 2)

gb

57,85

Trīsvietīga kapavieta

(12m 2)

gb

74,38

Četrvietīga kapavieta

(15m2)

gb

90,91

1.2.1.

Vienvietīga kapavieta (5.25m 2)

gb

24,79

1.2.2.

Divvietīga kapavieta (9m 2)

gb

41,32

1.2.3.

Trīsvietīga kapavieta (12m 2)

gb

57,85

1.2.4.

gb

74,38

1.3.1.

Četrvietīga kapavieta (15m2)
Stoķu, Ērģemes, Vijciema, Aumeisteru
kapos:
Vienvietīga kapavieta (5.25m 2)

gb

8,26

1.3.2.

(9m 2)

gb

16,53

1.3.3.

Trīsvietīga kapavieta

(12m 2)

gb

24,79

1.3.4.

Četrvietīga kapavieta (15m2)

gb

33,06

diennakts

3,305

diennakts

1,65

1.1.3.
1.1.4.
1.2.

1.3.

2
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Divvietīga kapavieta

Meža, Ebreju kapos:

Divvietīga kapavieta

Maksas pakalpojumi:
Kapličas iznomāšana:
Cimzes, Aumeisteru, Meža kapos
(izremontētas kapličas)
Ērģemes, Vijciema, Stoķu kapos
Kapličas iznomāšana bēru ceremonijas
laikā:
Cimzes, Aumeisteru, Meža kapos
(izremontētas kapličas)

1 reize

8,26

Ērģemes, Vijciema, Stoķu kapos

1 reize

4,13

Sēru zvana izmantošana bēru ceremonijā
(Meža, Aumeisteru kapos)

1 reize

3,305

1 reize

8,26

1 reize

4,13

Apbedījuma vietas ierādīšana esošā vietā
Dēļu iznomāšana kapu malu
nostiprināšanai

9.§
Par Biedrības “Valkas sporta internāts” iesnieguma izskatīšanu
(A.Golubovs)
Valkas novada dome 2018.gada 8.martā ir saņēmusi biedrības “Valkas sporta internāts” valdes locekļa
Raivja Graņica iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par dzīvokļu Varoņu ielā 38-5, Varoņu ielā 38-6 un
Varoņu ielā 36-5, Valkā piešķiršanu Biedrībai “Valkas sporta internāts” uz sadarbības līguma pamata ar
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mērķi attīstīt un popularizēt dažādus sporta veidus, ieinteresējot jauniešus nodarboties ar sportu
profesionālā līmenī, un popularizēt Valkas vārdu Latvijā un ārpus tās robežām. Biedrība apņemas segt
minēto dzīvokļu komunālos izdevumus un pienācīgi rūpēties par dzīvokļu tehniski-sanitāro stāvokli.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 12.marta lēmumu (protokols
Nr.4, 10.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 6.punkta, atklāti vārdiski balsojot:
PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns,
E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Slēgt ar biedrību “Valkas sporta internāts” (reģ. Nr. 40008257495) sadarbības līgumu ar mērķi attīstīt un
popularizēt dažādus sporta veidus, ieinteresējot jauniešus nodarboties ar sportu profesionālā līmenī, un
popularizēt Valkas vārdu Latvijā un ārpus tās robežām, un nododot biedrības lietošanā dzīvokļus Varoņu
ielā 38-5, Varoņu ielā 38-6 un Varoņu ielā 36-5, Valkā.
2. Noteikt, ka biedrība “Valkas sporta internāts” (reģ. Nr. 40008257495) sedz dzīvokļu Varoņu ielā 38-5,
Varoņu ielā 38-6 un Varoņu ielā 36-5, Valkā komunālos izdevumus.
3. Uzdot Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājam sagatavot sadarbības līgumu.
4. Par lēmuma izpildi atbild Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
10.§
Par Valkas novada kapsētu kapavietu aktēšanas komisijas izveidošanu un apstiprināšanu
(A.Golubovs)
Saskaņā ar Valkas novada domes 2011.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.13 “Kapsētu uzturēšanas
un izmantošanas noteikumi” 1.1.1.apakšpunktu pašvaldība var izveidot kapsētu kapavietu aktēšanas
komisiju ikgadējai kapu apsekošanai.
2018.gada 26.februāra Valkas novada domes Attīstības lietu komitejas sēdē (protokols Nr.2, 4.§) tika
nolemts sagatavot kapsētu kapavietu aktēšanas komisiju tādā sastāvā, kurā būtu pārstāvji no Attīstības un
plānošanas nodaļas, Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas, Valkas novadpētniecības muzeja un
kapu pārvaldnieks.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2018.gada 12.marta lēmumu (protokols
Nr.4, 11.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punkta, atklāti vārdiski balsojot:
PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns,
E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izveidot Valkas novada kapsētu kapavietu aktēšanas komisiju.
2. Apstiprināt Valkas novada kapsētu kapavietu aktēšanas komisiju šādā sastāvā:
2.1. Ingars Siliņš – Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānotājs;
2.2. Ligita Drubiņa - Valkas novadpētniecības muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem
vadītāja;
2.3. Valkas pilsētas kapsētām - Inese Vehi – Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītāja;
2.4. Valkas novada pagastu kapsētām – attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs;
2.5. attiecīgo apsekojamo un aktējamo kapsētu pārvaldnieki.
3. Uzdot Valkas novada kapsētu kapavietu aktēšanas komisijai mēneša laikā noorganizēt sēdi un pieņemt
turpmāko komisijas darbības kārtību.
4. Par lēmuma izpildi atbild Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānotājs Ingars Siliņš.
5. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
11.§
Par Latviešu Strēlnieku apvienības iesnieguma izskatīšanu
_____________________________________________________________
(R.Rastaks)
Dome izskata “Latviešu Strēlnieku apvienības”, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 29/31, Rīga,
2018.gada 5.februārī saņemto iesniegumu ar lūgumu atbalstīt Cēsu rotas 100-gades piemiņas vietas
izveidošanu autoceļa A2/E77 79. km.
Diskusijā par vēsturiskajiem aspektiem, tika konstatēts, ka piemiņas vietas atrašanās vieta nav aktuāla
Valkas novadam un tika izteikts viedoklis nepiedalīties šajā projektā.
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Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada 12.marta
sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 8 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, A.Sula, D.Bašķe,
V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS – 1 deputāts (M.Stabulniece),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nepiešķirt “Latviešu Strēlnieku apvienībai” finansiālu atbalstu Cēsu rotas 100-gades piemiņas vietas
izveidošanai autoceļa A2/E77 79. kilometrā.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201).
12.§
Par grāmatas “Lāčplēša ordeņa un Brīvības krusta kavalieri” izdošanu
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Valkas novada dome 2018.gada 19.februārī saņēmusi Akciju sabiedrības “Valters un Rapa” vēstuli
(Nr.1/2018) par igauņu vēsturnieka Jāka Pihlaka monogrāfijas “Lāčplēša ordeņa un Brīvības krusta
kavalieri” izdošanu latviešu valodā.
Akciju sabiedrība “Valters un Rapa” lūdz Valkas novada domi finansiāli atbalstīt šīs monogrāfijas
izdošanu, jo tajā minēti arī kādreiz Valkas novada teritorijā dzimušie Latvijas Armijas pārstāvji, kuru
biogrāfijas ir iekļautas monogrāfijā.
Plānotā grāmatas pašizmaksa ir EUR 20,00, tirāža 1000 eksemplāri.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada 12.marta
sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 3.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punktu,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pēc Akciju sabiedrības “Valters un Rapa” monogrāfijas grāmatas “Lāčplēša ordeņa un Brīvības krusta
kavalieri” izdošanas tās iegādāties par EUR 400,00 (četri simti euro).
2. Lēmuma minētos līdzekļus apmaksāt no novada domes administrācijas budžeta.
3. Par lēmumu izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201).
13.§
Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas “Atbalsta biedrības” lasīšanas veicināšanas
programmas “Pašiem mazākajiem” finansiālu atbalstu
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Valkas novada dome saņēmusi Latvijas Nacionālās bibliotēkas “Atbalsta biedrības” vēstuli no
2018.gada 15.februāra, Nr.1 ar piedāvājumu septiņiem Valkas novada bērniem iegādāties “Grāmatu starta”
komplektus, jo Valkas novada centrālā bibliotēka, Lugažu, Sēļu, Ērģemes, Kārķu, Vijciema un Zvārtavas
bibliotēkas ir iesaistījušās biedrības lasīšanas veicināšanas programmā “Pašiem mazākajiem”.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas “Atbalsta biedrība” lūdz Valkas novada domi finansiāli atbalstīt novada
bibliotēkas, lai varētu realizēt Valkas novadā lasīšanas veicināšanas programmu “Pašiem mazākajiem”.
Viena “Grāmatu starta” komplekta izmaksas ir 25,- euro, pusi no tā sedz Latvijas Nacionālās bibliotēkas
“Atbalsta biedrība”. Valkas novada bibliotēkām vēl nepieciešami 175,- euro.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada 12.marta
sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 4.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.

Piešķirt Valkas novada bibliotēkām finansiālu atbalstu EUR 175,00 (viens simts septiņdesmit pieci
euro) septiņiem Valkas novada bērniem “Grāmatu starta” komplektu iegādei.
Lēmuma minētos līdzekļus apmaksāt no Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas budžeta.
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3.
4.
5.

Par lēmumu izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
Lēmuma izpildi kontrolē izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV - 4201).
14.§
Par Kārķu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu
____________________________________________________
(R.Rastaks)

2018.gada 25.janvārī Valkas novada dome pieņēma lēmumu “Par Valkas novada Kārķu pamatskolas
reorganizāciju” (sēdes protokols Nr.1, 14.§). Reorganizācijas lēmums ir saskaņots ar Izglītības un zinātnes
ministriju 2018.gada 19.februārī.
Saskaņā ar reorganizācijas lēmumu Kārķu pamatskolai tiek mainīts skolas tips no pamatskola uz
sākumskola. No 2018.gada 1.septembra Kārķu sākumskolā turpinās realizēt Kārķu pamatskolas licencētās
un akreditētās izglītības programmas atbilstoši samazinātajai izglītības pakāpei.
Latvijas Republikas Izglītības likuma 22.panta 1.daļā noteikts, ka pašvaldības izglītības iestādes
darbojas pamatojoties uz Izglītības likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī iestādes
nolikumu, kuru apstiprina dibinātājs. Vispārējās izglītības likuma 9.pantā noteikts, kas jānorāda izglītības
iestādes nolikumā.
Izglītības pakāpes maiņas dēļ nepieciešams veikt grozījumus iestādes nolikumā, kā arī mainīt iestādes
reģistrācijas lapu, izglītības programmu licences un akreditācijas lapas.
Kārķu pamatskola ir sagatavojusi izmaiņas skolas nolikumā un izstrādājusi reorganizējamās iestādes
nolikuma projektu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada 12.marta
sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 5.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes Nolikumu Nr.6 “Kārķu sākumskolas nolikums” (pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2014.gada 27.janvāra sēdes lēmumu “Par Kārķu
pamatskolas nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 41.§).
3. Ar lēmuma 1.punktā minēto nolikumu iepazīstināt visus Kārķu pamatskolas darbiniekus.
4. Par lēmuma izpildi atbild Kārķu pamatskolas direktore.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
6. Noteikt, ka lēmuma 1.un 2.punkts stājas spēkā dienā, kad tiek izdota Kārķu sākumskolas reģistrācijas
apliecība.

NOLIKUMS
Valkā
2018.gada 29.martā

Nr.6
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2018.gada 29.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 14.§)

Kārķu sākumskolas
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu
un Vispārējās izglītības likuma 9.pantu

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Kārķu sākumskola (turpmāk – Iestāde) ir pašvaldības - Valkas novada domes (turpmāk tekstā –
Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno vispārējās izglītības
programmas.
2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, kā arī uz šo likumu
pamata izdotie citi ārējie un iekšējie normatīvie akti, šis nolikums.
3. Iestāde ir juridiska persona, tai ir sava simbolika – zīmogs, noteikta parauga veidlapas. Iestāde saskaņā
ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts simboliku.
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4. Iestādes juridiskā adrese: ,,Kārķu skola”, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716.
5. Iestādes struktūrshēma noteikta nolikuma pielikumā.
II.

Iestādes darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi

6. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
7. Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības ieguves procesu, kas
nodrošina valsts pirmsskolas vadlīnijās un pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
8. Iestādes uzdevumi:
8.1. īstenot vispārējās izglītības programmas;
8.2. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas sekmē izglītojamā personības
vispusīgu un harmonisku izaugsmi, palīdzēt izglītojamajam kļūt par garīgi un fiziski attīstītu,
atbildīgu un radošu personību un kultūras cilvēku;
8.3. nodrošināt izglītojamajiem iespēju iegūt kvalitatīvas un konkurētspējīgas zināšanas, kā arī apgūt
kvalitatīvai dzīves darbībai nepieciešamās prasmes un attieksmes;
8.4. sagatavot un motivēt izglītojamos izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē;
8.5. mācību un audzināšanas procesā ievērot humānisma, demokrātijas, zinātniskuma, sistēmiskuma
un individuālas pieejas principus;
8.6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personām, kuras realizē vecāku varu (turpmāk tekstā –
vecāki), lai nodrošinātu obligātās vispārējās pirmā posma pamatizglītības ieguvi visiem Iestādes
izglītojamajiem;
8.7. racionāli izmantot Iestādes finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
8.8. sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām Iestādes
efektīvas darbības nodrošināšanai;
8.9. uzturēt Iestādi kā pagasta multifunkcionālu izglītības centru.

III.

Īstenojamās izglītības programmas

9. Iestādes izglītojošo darbību reglamentējošie dokumenti ir Iestādes licencētās izglītības programmas un
pirmsskolas vadlīnijas. Vispārējās pamatizglītības programmas un pirmsskolas vadlīniju saturu un
īstenošanu reglamentē Vispārējās izglītības likums un Ministru kabineta noteikumi.
10. Iestāde piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas:
10.1.
pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programmu (izglītības programmas kods
11011111);
10.2.
pirmsskolas izglītības programma ( izglītības programmas kods 01011111).
11. Iestāde ir tiesīga izstrādāt un licencēt savas izglītības programmas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā
vai īstenot izglītības programmas atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem programmu
paraugiem.
12. Iestādei ir tiesības īstenot pieaugušo izglītošanas programmas, tālākizglītības, kultūrizglītības
un sporta projektus.
IV.

Izglītības procesa organizācija

13. Izglītojamo uzņemšana Iestādē un pārcelšana nākamajā klasē notiek Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā. Pirmsskolas izglītības programmā uzņem izglītojamos no 1,5 gadu vecuma.
14. Nepieciešamības gadījumā atbilstoši normatīvajiem noteikumiem Iestādē var tikt veidotas apvienotās
klases, pirmsskolas grupas.
15. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākumu un beigu datumu, kā arī
izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets.
16. Papildus brīvdienas februārī 1. klasei (1 nedēļu) nosaka Iestādes direktors, saskaņojot ar Dibinātāju.
17. Mācību nedēļas garums ir piecas dienas.
18. 1. -6. klases izglītojamajiem mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību slodzes
sadalījumu pa nedēļas dienām atspoguļo direktora apstiprināts mācību priekšmetu un stundu saraksts.
19. Izglītības satura apguve pirmsskolā tiek organizēta rotaļu, spēļu un rotaļnodarbību veidā. To grafiku
apstiprina direktors.
20. Mācību priekšmetu stundu saraksts un pirmsskolas nodarbību grafiks ir patstāvīgs visu semestri,
operatīvas izmaiņas tajā var veikt direktors, par izmaiņām savlaicīgi informējot pedagogus un
izglītojamos.
21. Pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, 1. – 6. klašu izglītojamiem var tikt organizēta pagarinātās dienas
grupa. Grupas darbību nosaka Iestādes pagarinātās dienas grupas reglaments.
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22. Izglītojamo papildizglītošanu (interešu izglītības nodarbības un citas nodarbības ārpus izglītības
programmām) Iestāde var veikt ārpus mācību stundām un nodarbībām, pamatojoties uz vecāku
iesniegumiem.
23. Pagarinātās darba dienas grupām, fakultatīvajām, interešu izglītības un individuālā darba nodarbībām
tiek veidoti atsevišķi nodarbību saraksti. Izmaiņas tajos var veikt direktors.
24. Katra semestra sākumā Iestādē tiek izveidots ar direktora rīkojumu apstiprināts pārbaudes darbu grafiks
attiecīgajam semestrim. Vienā dienā vienai klasei nedrīkst plānot vairāk kā divus (1.-4. klasēs - ne
vairāk kā vienu) tēmas noslēguma pārbaudes darbus. Par pārbaudes darbu grafika izveidi atbild
direktors, izmaiņas tajā pēc pamatota mācību priekšmeta skolotāja iesnieguma var veikt direktors.
25. Izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti saskaņā ar Valsts pamatizglītības standarta prasībām un
Iestādes noteikto kārtību (vērtēšanas nolikumu). Ieraksti par izglītojamo mācību un audzināšanas darbu
tiek veikti elektroniskajos klašu žurnālos e-klases vidē. Semestri beidzot, izglītojamais saņem noteikta
parauga liecību ar atbilstošiem ierakstiem par apgūtajiem mācību priekšmetiem, zināšanu, prasmju un
iemaņu vērtējumu.
26. Pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipi noteikti Noteikumos par valsts pirmsskolas izglītības
vadlīnijām. Pirmsskolas izglītojamie saņem izziņu par pirmsskolas izglītības programmas apguvi.
V.

Izglītojamo tiesības un pienākumi

27. Izglītojamo tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, tie ir precizēti Iestādes Iekšējās kārtības
noteikumos.
Iestādes vadība, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

VI.

28. Iestādi vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā. Par direktoru ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām.
29. Iestādes pedagogus, speciālistus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo direktors normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem
konkrētu uzdevumu veikšanu. Par pedagogu un speciālistu ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un
kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
30. Direktora, pedagogu un darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā,
Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības
likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora, pedagogu un darbinieku tiesības,
pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.
31. Direktors nosaka darbinieku pienākumus. Dibinātājs apstiprina darbinieku darba samaksu.

VII.

Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence

32. Dažādu ar izglītības procesu saistītu jautājumu risināšanai Iestādē darbojas pedagoģiskā padome.
Pedagoģiskā padomes izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka Izglītības likums, Vispārējās
izglītības likums un Pedagoģiskās padomes reglaments.
33. Pedagoģisko padomi vada direktors, tās sastāvā ir Iestādes pedagogi un atbalsta personāls.
VIII.

Skolas iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

34. Pamatojoties uz Iestādes nolikumu un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, Iestāde izstrādā
Iekšējo kārtību reglamentējošos normatīvos aktus. Tos izdod un grozījumus tajos veic Iestādes
direktors.
IX.

35.
36.
37.
38.

Kārtība, kādā privātpersona var apstrīdēt Iestādes izdotu
administratīvo aktu vai faktisko rīcību

Iestādes darbības tiesiskumu nodrošina Iestādes direktors.
Iestādes darbības tiesiskuma nodrošināšana pamatojas uz Administratīvā procesa likumu.
Interešu konfliktu risinājums balstās uz attiecīgajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Iestādes izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Valkas novada domē Semināra
ielā 9, Valkā, Valkas novadā, LV – 4701 Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
X.

Iestādes saimnieciskā darbība, finansēšanas avoti un kārtība
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39. Iestādes finansēšanas avotus nosaka Izglītības likums un Dibinātāja noteiktā iestādes finansēšanas
kārtība. Iestādes finansēšanas avoti ir:
39.1.
valsts mērķdotācijas;
39.2.
Dibinātāja finanšu līdzekļi;
39.3.
citi finanšu līdzekļi, kurus var saņemt
39.3.1. no fizisku un juridisku personu ziedojumiem un dāvinājumiem,
39.3.2. sniedzot Dibinātāja apstiprinātus maksas pakalpojumus;
39.3.3. piedaloties projektos.
40. Iestādes budžeta tāmi apstiprina Dibinātājs.
41. Grāmatvedības uzskaiti veic Dibinātāja Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
42. Iestādei ir tiesības veikt saimniecisko un citāda veida darbību saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ja tas
netraucē izglītības programmu īstenošanu.
43. Direktors ir tiesīgs slēgt saimnieciskos līgumus ar juridiskām un fiziskām personām savu pilnvaru
ietvaros atbilstoši Dibinātāja noteiktajai kārtībai.
44. Iestāde par ziedojumiem, kas saņemti mantas vai pakalpojuma veidā, sastāda pieņemšanas aktu, kurā
norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un kvantitatīvos rādītājus un iesniedz to
Grāmatvedības un finanšu nodaļā.
45. Papildus finanšu līdzekļi izmantojami tikai Iestādes attīstībai, mācību, materiāltehnisko līdzekļu iegādei,
remontam, kā arī darbinieku un izglītojamo materiālai stimulēšanai, atbilstoši Iestādes direktora
apstiprinātajai kārtībai.

XI.

Iestādes reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība

46. Iestādi var reorganizēt vai likvidēt Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

XII.

Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

47. Iestādes nolikumu apstiprina Dibinātājs.
48. Grozījumus Iestādes nolikumā var izdarīt pēc Dibinātāja, direktora vai Iestādes padomes priekšlikuma.
Grozījumus nolikumā apstiprina Dibinātājs.
XIII.

Citi noteikumi

49. Iestādes padomes darbību un kompetenci nosaka Izglītības likums.
50. Pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju nosaka Ministru kabinets.
51. Iestādē darbojas bibliotēka. Bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu iestāde veic
saskaņā ar Bibliotēkas likumu un skolas bibliotēkas – lasītavas kārtību, ko apstiprina direktors.
52. Atbilstoši normatīvajiem aktiem Iestāde kārto lietvedību un arhīvu.
53. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu, kā arī aktualizē
informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai.
54. Iestāde veic nepieciešamās darbības fizisko personu pamattiesību aizsardzībai, veic fizisko personu
datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
55. Iestāde savā darbībā ievēro spēkā esošos normatīvos aktus attiecībā uz:
55.1.
higiēnas normām un noteikumiem;
55.2.
darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumiem,
55.3.
veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanu darbam un mācībām;
55.4.
ugunsdrošības normām un noteikumiem;
55.5.
bērnu tiesību un aizsardzības noteikumiem;
55.6.
kārtību, kādā izglītojamie atbrīvojami no valsts pārbaudījumiem.
56. Iestāde ir tiesīga piedalīties un iesaistīties projektos, kurus izstrādā un īsteno pati Iestāde, citas
institūcijas un finanšu instrumenti.
57. Iestāde, saskaņojot ar Dibinātāju un netraucējot izglītības procesam, telpas un infrastruktūru var
izmantot kopienas iniciatīvu nodrošināšanai.
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Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 29.marta nolikumam Nr.6

Kārķu sākumskolas struktūra
Direktors

Iestādes
padome

Pedagoģiskā
padome

Pedagoģiskais
personāls

Atbalsta
personāls

Saimnieciskais
personāls

Izglītojamie
15.§
Par Vijciema sākumskolas nolikuma apstiprināšanu
___________________________________________________
(R.Rastaks)
2018.gada 25.janvārī Valkas novada dome pieņēma lēmumu “Par Valkas novada Vijciema pamatskolas
reorganizāciju” (protokols Nr.1, 14.§). Reorganizācijas lēmums ir saskaņots ar Izglītības un zinātnes
ministriju 2018.gada 19.februārī.
Saskaņā ar reorganizācijas lēmumu Vijciema pamatskolai tiek mainīts skolas tips no pamatskola uz
sākumskola. No 2018.gada 1.septembra Vijciema sākumskolā turpinās realizēt Vijciema pamatskolas
licencētās un akreditētās izglītības programmas atbilstoši samazinātajai izglītības pakāpei.
Latvijas Republikas Izglītības likuma 22.panta 1.daļā noteikts, ka pašvaldības izglītības iestādes
darbojas, pamatojoties uz Izglītības likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī iestādes
nolikumu, kuru apstiprina dibinātājs. Vispārējās izglītības likuma 9.pantā noteikts, kas jānorāda izglītības
iestādes nolikumā.
Izglītības pakāpes maiņas dēļ nepieciešams veikt grozījumus iestādes nolikumā, kā arī mainīt iestādes
reģistrācijas lapu, izglītības programmu licences un akreditācijas lapas.
Vijciema pamatskola ir sagatavojusi izmaiņas skolas nolikumā un izstrādājusi reorganizējamās iestādes
nolikuma projektu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2018.gada 12.marta
sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 6.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes Nolikumu Nr.7 “Vijciema sākumskolas nolikums” (pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušu Valkas novada domes 2014.gada 27.februāra sēdes lēmumu “Par Vijciema
pamatskolas nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 31.§).
3. Ar lēmuma 1.punktā minēto nolikumu iepazīstināt visus Vijciema pamatskolas darbiniekus.
4. Par lēmuma izpildi atbild Vijciema pamatskolas direktors.
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5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
6. Noteikt, ka lēmuma 1.un 2.punkts stājas spēkā dienā, kad tiek izdota Vijciema sākumskolas reģistrācijas
apliecība.

NOLIKUMS
Valkā
2018.gada 29.martā

Nr.7
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2018.gada 29.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 15.§)

Vijciema sākumskolas
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu
un Vispārējās izglītības likuma 9.pantu

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Vijciema sākumskola (turpmāk – Iestāde) ir pašvaldības - Valkas novada domes (turpmāk tekstā –
Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno vispārējās izglītības
programmas.
2. Iestāde darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, kā arī uz šo likumu
pamata izdotie citi ārējie un iekšējie normatīvie akti, šis nolikums.
3. Iestāde ir juridiska persona, tai ir sava simbolika – zīmogs, noteikta parauga veidlapas. Iestāde saskaņā
ar normatīvajiem aktiem izmanto valsts simboliku.
4. Iestādes juridiskā adrese: ,,Druvas”, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733.
5. Iestādes struktūrshēma noteikta Iestādes nolikuma pielikumā.
II.

Iestādes darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi

6. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
7. Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības ieguves procesu, kas
nodrošina valsts pirmsskolas vadlīnijās un pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
8. Iestādes uzdevumi:
8.1. īstenot vispārējās izglītības programmas;
8.2. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas sekmē izglītojamā personības
vispusīgu un harmonisku izaugsmi, palīdzēt izglītojamajam kļūt par garīgi un fiziski attīstītu,
atbildīgu un radošu personību un kultūras cilvēku;
8.3. nodrošināt izglītojamajiem iespēju iegūt kvalitatīvas un konkurētspējīgas zināšanas, kā arī apgūt
kvalitatīvai dzīves darbībai nepieciešamās prasmes un attieksmes;
8.4. sagatavot un motivēt izglītojamos izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē;
8.5. mācību un audzināšanas procesā ievērot humānisma, demokrātijas, zinātniskuma, sistēmiskuma
un individuālas pieejas principus;
8.6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai personām, kuras realizē vecāku varu (turpmāk tekstā –
vecāki), lai nodrošinātu obligātās vispārējās pirmā posma pamatizglītības ieguvi visiem Iestādes
izglītojamajiem;
8.7. racionāli izmantot Iestādes finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
8.8. sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām Iestādes
efektīvas darbības nodrošināšanai;
8.9. uzturēt Iestādi kā pagasta multifunkcionālu izglītības centru.
III.

Īstenojamās izglītības programmas

9. Iestādes izglītojošo darbību reglamentējošie dokumenti ir Iestādes izglītības programmas un
pirmsskolas vadlīnijas. Vispārējās pamatizglītības programmas un pirmsskolas vadlīniju saturu un
īstenošanu reglamentē Vispārējās izglītības likums un Ministru kabineta noteikumi.
10. Iestāde piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas:
10.1.
pamatizglītības pirmā posma (1.- 6.klase) programmu (izglītības programmas kods
11011111);
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10.2.
pirmsskolas izglītības programma ( izglītības programmas kods 01011111).
11. Iestāde ir tiesīga izstrādāt un licencēt savas izglītības programmas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā
vai īstenot izglītības programmas atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem programmu
paraugiem.
12. Iestādei ir tiesības īstenot pieaugušo izglītošanas programmas, tālākizglītības, kultūrizglītības un sporta
projektus.
IV.

Izglītības procesa organizācija

13. Izglītojamo uzņemšana Iestādē un pārcelšana nākamajā klasē notiek Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā. Pirmsskolas izglītības programmā uzņem izglītojamos no 1,5 gadu vecuma.
14. Nepieciešamības gadījumā atbilstoši normatīvajiem noteikumiem Iestādē var tikt veidotas apvienotās
klases, pirmsskolas grupas.
15. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākumu un beigu datumu, kā arī
izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru kabinets.
16. Papildus brīvdienas februārī 1. klasei (1 nedēļu) nosaka Iestādes direktors, saskaņojot ar Dibinātāju.
17. Mācību nedēļas garums ir piecas dienas.
18. 1. -6. klases izglītojamajiem mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību slodzes
sadalījumu pa nedēļas dienām atspoguļo direktora apstiprināts mācību priekšmetu un stundu saraksts.
19. Izglītības satura apguve pirmsskolā tiek organizēta rotaļu, spēļu un rotaļnodarbību veidā. To grafiku
apstiprina direktors.
20. Mācību priekšmetu stundu saraksts un pirmsskolas nodarbību grafiks ir patstāvīgs visu semestri,
operatīvas izmaiņas tajā var veikt direktors, par izmaiņām savlaicīgi informējot pedagogus un
izglītojamos.
21. Pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, 1. – 6. klašu izglītojamiem var tikt organizēta pagarinātās dienas
grupa. Grupas darbību nosaka Iestādes pagarinātās dienas grupas reglaments.
22. Izglītojamo papildizglītošanu (interešu izglītības nodarbības un citas nodarbības ārpus izglītības
programmām) Iestāde var veikt ārpus mācību stundām un nodarbībām, pamatojoties uz vecāku
iesniegumiem.
23. Pagarinātās darba dienas grupām, fakultatīvajām, interešu izglītības un individuālā darba nodarbībām
tiek veidoti atsevišķi nodarbību saraksti. Izmaiņas tajos var veikt direktors.
24. Katra semestra sākumā Iestādē tiek izveidots ar direktora rīkojumu apstiprināts pārbaudes darbu grafiks
attiecīgajam semestrim. Vienā dienā vienai klasei nedrīkst plānot vairāk kā divus (1.-4. klasēs - ne
vairāk kā vienu) tēmas noslēguma pārbaudes darbus. Par pārbaudes darbu grafika izveidi atbild
direktors, izmaiņas tajā pēc pamatota mācību priekšmeta skolotāja iesnieguma var veikt direktors.
25. Izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti saskaņā ar Valsts pamatizglītības standarta prasībām un
Iestādes noteikto kārtību (vērtēšanas nolikumu). Ieraksti par izglītojamo mācību un audzināšanas darbu
tiek veikti elektroniskajos klašu žurnālos e-klases vidē. Semestri beidzot, izglītojamais saņem noteikta
parauga liecību ar atbilstošiem ierakstiem par apgūtajiem mācību priekšmetiem, zināšanu, prasmju un
iemaņu vērtējumu.
26. Pirmsskolas izglītības vērtēšanas pamatprincipi noteikti Noteikumos par valsts pirmsskolas izglītības
vadlīnijām. Pirmsskolas izglītojamie saņem izziņu par pirmsskolas izglītības programmas apguvi.
V.

Izglītojamo tiesības un pienākumi

27. Izglītojamo tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, tie ir precizēti Skolas Iekšējās kārtības
noteikumos.
VI.

Iestādes vadība, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

28. Iestādi vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā. Par direktoru ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām.
29. Iestādes pedagogus, speciālistus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo direktors normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem
konkrētu uzdevumu veikšanu. Par pedagogu un speciālistu ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un
kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
30. Direktora, pedagogu un darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā,
Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības
likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Direktora, pedagogu un darbinieku tiesības,
pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.
31. Direktors nosaka darbinieku pienākumus. Dibinātājs apstiprina darbinieku darba samaksu.
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Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence

VII.

32. Dažādu ar izglītības procesu saistītu jautājumu risināšanai Iestādē darbojas pedagoģiskā padome.
Pedagoģiskā padomes izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka Izglītības likums, Vispārējās
izglītības likums un Pedagoģiskās padomes reglaments.
33. Pedagoģisko padomi vada direktors, tās sastāvā ir Iestādes pedagogi un atbalsta personāls.
VIII.

Iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

34. Pamatojoties uz Skolas nolikumu un citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, Skola izstrādā Iekšējo
kārtību reglamentējošos normatīvos aktus. Tos izdod un grozījumus tajos veic Skolas direktors.
Kārtība, kādā privātpersona var apstrīdēt Iestādes izdotu
administratīvo aktu vai faktisko rīcību

IX.

35.
36.
37.
38.

Iestādes darbības tiesiskumu nodrošina Iestādes direktors.
Iestādes darbības tiesiskuma nodrošināšana pamatojas uz Administratīvā procesa likumu.
Interešu konfliktu risinājums balstās uz attiecīgajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Iestādes izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Valkas novada domē Semināra
ielā 9, Valkā, Valkas novadā, LV – 4701 Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Iestādes saimnieciskā darbība, finansēšanas avoti un kārtība

X.

39. Iestādes finansēšanas avotus nosaka Izglītības likums un Dibinātāja noteiktā iestādes finansēšanas
kārtība. Iestādes finansēšanas avoti ir:
39.1.
valsts mērķdotācijas;
39.2.
Dibinātāja finanšu līdzekļi;
39.3.
citi finanšu līdzekļi, kurus var saņemt
39.3.1. no fizisku un juridisku personu ziedojumiem un dāvinājumiem,
39.3.2. sniedzot Dibinātāja apstiprinātus maksas pakalpojumus;
39.3.3. piedaloties projektos.
40. Iestādes budžeta tāmi apstiprina Dibinātājs.
41. Grāmatvedības uzskaiti veic Dibinātāja Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
42. Iestādei ir tiesības veikt saimniecisko un citāda veida darbību saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ja tas
netraucē izglītības programmu īstenošanu.
43. Direktors ir tiesīgs slēgt saimnieciskos līgumus ar juridiskām un fiziskām personām savu pilnvaru
ietvaros atbilstoši Dibinātāja noteiktajai kārtībai.
44. Iestāde par ziedojumiem, kas saņemti mantas vai pakalpojuma veidā, sastāda pieņemšanas aktu, kurā
norāda ziedoto mantu vai pakalpojumu daudzumu un kvantitatīvos rādītājus un iesniedz to
Grāmatvedības un finanšu nodaļā.
45. Papildus finanšu līdzekļi izmantojami tikai Iestādes attīstībai, mācību, materiāltehnisko līdzekļu iegādei,
remontam, kā arī darbinieku un izglītojamo materiālai stimulēšanai, atbilstoši Iestādes direktora
apstiprinātajai kārtībai.
XI.

Skolas reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība

46. Iestādi var reorganizēt vai likvidēt Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

XII.

Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

47. Iestādes nolikumu apstiprina Dibinātājs.
48. Grozījumus Iestādes nolikumā var izdarīt pēc Dibinātāja, direktora vai Iestādes padomes priekšlikuma.
Grozījumus nolikumā apstiprina Dibinātājs.
XIII.

Citi noteikumi

49. Iestādes padomes darbību un kompetenci nosaka Izglītības likums.
50. Pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju nosaka Ministru kabinets.
51. Iestādē darbojas bibliotēka. Bibliotēkas fondu komplektēšanu, uzskaiti, izmantošanu iestāde veic
saskaņā ar Bibliotēkas likumu un skolas bibliotēkas – lasītavas kārtību, ko apstiprina direktors.
52. Atbilstoši normatīvajiem aktiem Iestāde kārto lietvedību un arhīvu.
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53. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu, kā arī aktualizē
informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai.
54. Iestāde veic nepieciešamās darbības fizisko personu pamattiesību aizsardzībai, veic fizisko personu
datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
55. Iestāde savā darbībā ievēro spēkā esošos normatīvos aktus attiecībā uz:
55.1.
higiēnas normām un noteikumiem;
55.2.
darba aizsardzības un drošības tehnikas noteikumiem,
55.3.
veselībai nekaitīgu un drošu apstākļu radīšanu darbam un mācībām;
55.4.
ugunsdrošības normām un noteikumiem;
55.5.
bērnu tiesību un aizsardzības noteikumiem;
55.6.
kārtību, kādā izglītojamie atbrīvojami no valsts pārbaudījumiem.
56. Iestāde ir tiesīga piedalīties un iesaistīties projektos, kurus izstrādā un īsteno pati Iestāde, citas
institūcijas un finanšu instrumenti.
57. Iestāde, saskaņojot ar Dibinātāju un netraucējot izglītības procesam, telpas un infrastruktūru var
izmantot kopienas iniciatīvu nodrošināšanai.
Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 29.marta nolikumam Nr.7

Vijciema sākumskolas struktūra
Direktors
Pedagoģiskā
padome

Pedagoģiskais
personāls

Atbalsta
personāls

Iestādes
padome

Saimnieciskais
personāls

Izglītojamie
16.§
Par saistošo noteikumu Nr.7
„Par sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Valkas novadā” apstiprināšanu
(Z.Zariņa)
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 1.punkts nosaka, ka aprūpe mājās ir
pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi
aprūpēt. Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšana ir pašvaldības uzdevums.
Pašlaik spēkā esošajos Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta saistošos noteikumos Nr.19 „Par
sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” organizēšu un saņemšanas kārtību Valkas novadā” ir jāveic būtiskas
izmaiņas, jo ar 2017.gada 1.jūliju ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr.338
“Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem “ un ar 2018.gada 1.janvāra stājas spēkā grozījumi Ministru
kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.288 ”Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas
kārtība”. Grozījumi saistīti ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 20.pantā, kurā
noteikts, ka Ministru kabinets nosaka kritērijus aprūpes līmeņa noteikšanai un klientu izvērtēšanai, kā arī
nosacījumus sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanai dzīvesvietā un institūcijā un to saņemšanas
kārtību.
Ņemot vērā iepriekš minēto, domei ir jāatceļ Valkas novada domes 2012.gada 30.augusta saistošie
noteikumi Nr.19 „Par sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” organizēšanu un saņemšanas kārtību Valkas
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novadā” un jāapstiprina jauni saistošie noteikumi „Par sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu
Valkas novadā”.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju dome uzskata, ka sagatavotie saistošie noteikumi ir
atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2018.gada 12.marta lēmumu
(protokols Nr.3, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešās daļas, atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns,
E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 “Par sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Valkas
novadā” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.7 „Par sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Valkas novadā”
triju dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus Nr.7 “Par sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Valkas novadā”
pēc to reģistrēšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā publicēt laikrakstā „Valkas
Novada Vēstis” un Valkas novada mājas lapā www.valka.lv.
4. Sociālajam dienestam nodrošināt, lai saistošie noteikumi būtu brīvi pieejami Sociālā dienesta telpās
Rūjienas ielā 3D, Valkā un Valkas novada pagastu pārvaldēs.
5. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Sociālā dienesta vadītājs.
6. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā darba
jautājumos.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
17.§
Par grozījumiem Valkas novada domes
2015.gada 29.oktobra nolikumā Nr.10 “Valkas novada Sociālā dienesta nolikums”
(Z.Zariņa)
2015.gada 29.oktobrī Valkas novada dome apstiprināja nolikumu Nr.10 „Valkas novada Sociālā dienesta
nolikums” (protokols Nr.14, 13.§).
Ņemot vērā to, ka Valkas novada Sociālajā dienestā ir notikušas izmaiņas darba organizācijā,
nepieciešams veikt grozījumus nolikumā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2018.gada 12.marta lēmumu
(protokols Nr.3, 2.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punkta, 21.panta 1.daļas
8.punkta un 41.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada Sociālā dienesta nolikumā šādus grozījumus:
1.1. 32.5. apakšpunktā svītrot vārdus “no vardarbības cietušiem bērniem”;
1.2. papildināt 39. punktu aiz vārdiem “vadītāja vietnieks” ar vārdiem “sociālās palīdzības organizators
un psihologs”;
1.3. labot apakšpunktu numerācijas secību sākot ar 39.apakšpunktu līdz 52.apakšpunktam.
2. Apstiprināt Valkas novada Sociālā dienesta struktūras grafisko attēlu (pielikumā).
3. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Sociālā dienesta vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā darba
jautājumos.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
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APSTIPRINĀTS
Ar Valkas novada domes
2018.gada 29.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4,17.§)

SOCIĀLĀ
DIENESTA
VADĪTĀJS

LIETVEDIS

PSIHOLOGS

SOCIĀLĀS
PALĪDZĪBAS
ORGANIZATORS

PAKALPOJUMU
DAĻAS VADĪTĀJS

SOCIĀLIE
DARBINIEKI

APKOPĒJS

APRŪPĒTĀJI

18.§
Par biroja telpu Rīgas ielā 24, Valkā nomas tiesību izsoli
____________________________________________________
(L.ENGERE)
Valkas novada domes īpašumā ir biroja telpas Rīgas ielā 24, Valkā, 1.stāvā Nr.003 (12.1 m²) un Nr.5
(2.7m2), kuras Valkas novada dome līdz šim nav izmantojusi. Par minētajām telpām interesi ir izrādījusi SIA
"Valkas Gaisma", reģ. Nr.44103104402, juridiskā adrese: Raiņa iela 12-13, Valka, kura ir iecerējusi telpas
izmantot biroja vajadzībām.
Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”
regulē rakstiskas nomas tiesību izsoles kartību.
Nomas objekta nosacītā nomas maksa mēnesī ir EUR 1.40 par 1 m2 bez PVN (PVN tiek aprēķināts
atbilstoši normatīvajiem aktiem).
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 15.marta lēmumu (protokols Nr.3, 1.§) un vadoties no likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunkta un Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 2.1.nodaļas noteikumiem,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nomas objektam Valkā, Rīgas iela 24, (1.stāvā Nr.003 (12.1 m²) un Nr.5 (2.7m 2)), kas ietilpst
biroja telpu grupā ar kadastra apzīmējumu 9401001 0532 001 003) nosacīto nomas maksu mēnesī par
1 m2 EUR 1.40 bez PVN.
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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 – 2018.gada 20.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.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2018.gada 29.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 18.§)
Nekustamā īpašuma
Rīgas iela 24, Valkā, nomas tiesību
IZSOLES NOTEIKUMI
I Vispārīgie noteikumi
1. Izsole tiek rīkota, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi
par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem”.
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 esošo biroja telpu
Valkā, Rīgas iela 24, 1.stāvā Nr.003 (12.1 m²) un Nr.5 (2.7m 2), kas ietilpst biroja telpu grupā ar kadastra
apzīmējumu 9401001 0532 001 003, izdevīgāko nomas piedāvājumu.
II Izsoles objekta raksturojums
4. Izsoles objekts ir nedzīvojamas iekštelpas - biroja telpu Valkā, Rīgas iela 24, 1.stāvā Nr.003 (12.1 m²)
un Nr.5 (2.7m2), kas ietilpst biroja telpu grupā ar kadastra apzīmējumu 9401001 0532 001 003, 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. Pieteikumu atvēršana notiks 2018.gada 20.aprīlī plkst.10:00, Valkas novada domes telpās, Beverīnas
ielā 3, Valkā, Valkas novadā, pirmajā stāvā – apspriežu telpā.
9. Tiek rīkota nomas objekta pirmā izsole - atklāta, rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
10. Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos
noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
11. 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
12. Lai kļūtu par izsoles dalībnieku, nomas tiesību pretendentam līdz 2018.gada 20.aprīļa plkst.9:00
jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai jānosūta
pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums
tiktu saņemts līdz šajā punktā norādītajam termiņam.
Pieteikumā norāda:
12.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi; juridiska
persona – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
12.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu;
12.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir);
12.4. nomas objektu, nekustamajam īpašumam arī adresi, kadastra numuru un platību;
12.5. nomas laikā plānotās darbības nomas objektā;
12.6. piedāvāto nomas maksas apmēru.
13. 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.
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14. Ziņas par izsoles dalībniekiem nav izpaužamas līdz izsoles sākumam.
15. 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.
16. Iznomātājs reģistrē saņemtos pieteikumus to saņemšanas secībā, norāda saņemšanas datumu un
laiku, kā arī nomas tiesību pretendentu. Pieteikumu glabā slēgtā aploksnē līdz izsoles sākumam.
17. Nomas tiesību pretendents drīkst piedalīties rakstiskā izsolē, ja pieteikums iesniegts publikācijā par
nomas tiesību izsoli norādītajā termiņā.
18. Pieteikumu atvēršanu publikācijā par nomas tiesību izsoli norādītajā datumā, laikā un vietā rīko izsoles
komisija.
19. Izsoles komisija publikācijā par nomas tiesību izsoli norādītajā pieteikumu atvēršanas datumā, laikā un
vietā klātesošajiem paziņo, ka sākusies izsole un pieteikumu pieņemšana ir pabeigta.
20. Pieteikumu atvēršana ir atklāta, un tos atver iesniegšanas secībā.
21. Ja pieteikumā nav iekļauta šo noteikumu 12.punktā minētā informācija vai nomas pieteikumā
piedāvātais nomas maksas apmērs ir mazāks par publicēto nomas objekta nosacīto nomas maksas
apmēru, izsoles komisija pieņem lēmumu par nomas tiesību pretendenta izslēgšanu no dalības
rakstiskā izsolē un nomas pieteikumu neizskata.
22. 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.
23. 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.
24. Ja pēc visu pieteikumu atvēršanas izrādās, ka vairāki nomas tiesību pretendenti piedāvājuši vienādu
augstāko nomas maksu, izsoles komisija veic vienu no šādām darbībām:
24.1. 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;
24.2. 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.
25. 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.
26. Iznomātājs apstiprina rakstiskās izsoles rezultātus un divu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu
paziņošanas publicē rezultātus pašvaldības mājaslapā internetā.
27. 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
28. Par izsoles uzvarētāju kļūst nomas tiesību pretendents, kurš nosolījis visaugstāko nomas maksu.
29. 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.
30. 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.
31. 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.
32. Gadījumā, ja arī nomas tiesību pretendents, kurš piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu,
neizmanto tiesības noslēgt nomas līgumu, izsole atzīstama par nenotikušu.
33. Nomas līgumu slēgs Valkas novada dome.
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34. Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 10 gadiem.
35. Par komunālajiem pakalpojumiem, ēkas apsaimniekošanas pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem
nomnieks slēdz līgumus ar Valkas novada domi un citiem pakalpojumu sniedzējiem.
36. Nomniekam atsevišķi jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis atbilstoši maksājuma paziņojumam.
VI Noslēguma jautājums
37. Sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām iesniedzamas Valkas novada domē līdz izsoles rezultātu
apstiprināšanas dienai.

19.§
Par pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ***
atsavināšanas procedūras uzsākšanu
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Dome izskata ***, personas kods ***-***, dzīvo “***”, *** pagasts, Valkas novads, 2018.gada 21.februāra
iesniegumu (reģistrēts Valkas novada domē 21.02.2018., Nr.3-3/18/343) ar lūgumu nodot atsavināšanai
zemes gabalu ***. [..]
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 1.daļu ir noteikts, ka
publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta 4.daļā
minētā persona.
Taču, tā paša likuma panta 3.daļā ir norādīts, ka ja pēc sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji,
rīkojama izsole starp šīm personām.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 15.marta lēmumu (protokols Nr.3, 2.§) un vadoties no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 3.punkta, 5.panta 2.daļas, 37.panta 1.daļas, 44.panta 8.daļas
1.punkta un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns,
E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt pašvaldībai piederošā zemes starpgabala *** pagastā “***”, kadastra apzīmējums ***, platība
0.38ha. vairāk vai mazāk cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā, atsavināšanas procedūru, nosakot
nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu pieguļošo zemesgabalu
īpašniekiem.
2. Sagatavot nepieciešamos dokumentus un veikt zemes starpgabala *** pagastā “***”, kadastra
apzīmējums ***, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
3. Pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma
atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt nekustamā
īpašuma novērtēšanu.
4. Pēc augstāk minētā zemes gabala vērtības saņemšanas, uzdot Pašvaldību īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisijai sagatavot nekustamā īpašuma ***pagastā “***”, kadastra numurs ***, Izsoles
noteikumus.
5. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt domes izpilddirektoram.
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
Administratīvā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).

20.§
Par nekustamā īpašuma *** atsavināšanu
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo ***, *** pagasts, Valkas novads, 2018.gada 1.marta iesniegumu
saņemts un reģistrēts Valkas novada domē 2018.gada 6.martā Nr.3.1.1/18/438, ar lūgumu nodot
nekustamo īpašumu „***”, atsavināšanai [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 15.marta lēmumu (protokols Nr.3, 3.§) un vadoties no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punkta; 45.panta 5. un 6 daļas; 8.panta 2., 3. un 6.daļas; 37.panta,
44¹.panta 3.daļas; Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
3.panta 1.daļas 2.punkta; 7.panta 1.daļas; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma Pārejas
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noteikumu 12.punkta; 2011.gada 1.februāra Ministru Kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 38.punkta; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, A.Sula,
D.Bašķe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas novada *** pagasta, ***, kadastra numurs ***, kas
sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu: ***, platība 0.2698ha, uz tā esošas dzīvojamās mājas
ar kadastra apzīmējumu *** un palīgēkas ar kadastra apzīmējumu ***, nosakot nekustamā īpašuma
atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.
2. Uzdot Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas
komisijas funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
3. Lūgt *** iesniegt izziņu par īres un komunālo maksājumu parāda esamību vai neesamību un notariāli
apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem (īrnieks vai viņa ģimenes locekļi) iegūs īpašuma
īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu.
4. Pēc šī lēmuma 2.punktā minēto vērtību saņemšanas un lēmuma 3.punktā norādītās Vienošanās
saņemšanas, izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma ***, kadastra numurs ***, nosacītās cenas
apstiprināšanu.
5. 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.

21.§
Par izīrēta dzīvokļa *** pagastā, ***,
atsavināšanas procesa uzsākšanu
_______________________________________________________________
(L.ENGERE)
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo “***” *** pagasts, Valkas novads, 2018.gada 5.martā iesniegto
iesniegumu ar lūgumu uzsākt atsavināšanas procedūru par viņa īrēto dzīvokli *** pagastā,*** tika konstatēts:
Atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punktam atsevišķos
gadījumos valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt attiecīgo dzīvokļa īpašumu vai viendzīvokļa dzīvojamo māju.
[..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 15.marta lēmumu (protokols Nr.3, 4.§) un vadoties no Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 5.punkta; 45.panta 4.daļas; 8.panta 2., 3. un 6.daļas; 37.panta;
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta1.daļas 2.punktu;
7.panta 1.daļas; 2011.gada 1.februāra Ministru Kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 38.punkta; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti
vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, A.Sula,
D.Bašķe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt atsavināšanas procedūru Valkas novada domes nekustamajam īpašumam ***, *** pagasts, ar
kopējo platību 41.6 m 2 un tam piesaistītajām 416/1790 domājamām daļām no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas kopīpašuma un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala, nosakot atsavināšanas
veidu: atsavināšana par brīvu cenu.
2. Reģistrēt šī lēmuma 1.punktā minēto dzīvokli zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
3. Lūgt *** iesniegt Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta 4.daļas 1.punktā noteikto
notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņas ģimenes locekļiem iegūs īpašumā īrēto
dzīvokļa īpašumu, kā arī brīdināt, ka gadījumā, ja netiek saņemta izziņa par īres un komunālo
maksājumu parādu neesamību, lēmums par dzīvokļa nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanu
nevar tikt izskatīts.
4. Pēc dzīvokļa reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un šī lēmuma 3.punkta izpildes, uzdot
Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas
funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
5. Pēc šī lēmuma 4.punktā minēto vērtību saņemšanas un lēmuma 2.punktā norādīto dokumentu
saņemšanas, izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma ***, *** pagasts, nosacītās cenas
apstiprināšanu.
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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.
22.§
Par nekustamā īpašuma *** pagasts, [..]
par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības *** pagastā
__________________________________________________________________
(L.ENGERE)
Izskatot ***, dzīvojoša “***” *** pagasts, Valkas novads, 2018.gada 15.janvārī iesniegto iesniegumu ar
lūgumu reģistrēt zemesgrāmatā pašvaldības īpašuma tiesības uz zemes gabalu *** pagastā “***”, lai to
varētu atsavināt, proporcionāli dzīvokļu domājamām daļām un noslēgt Vienošanos par zemes gabala
nodošanu īpašumā bez maksas, un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju tika
konstatēts: [..]
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas
komisijas 2018.gada 15.marta lēmumu (protokols Nr.3, 5.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 75.panta 1., 4., 7., un 8.daļām, kas nosaka, likuma
piemērošanu attiecībā uz privatizētajiem kooperatīvajiem dzīvokļiem, kā arī par pajām privatizētajiem
dzīvokļiem un dzīvojamām mājām; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, A.Sula,
D.Bašķe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Pēc nekustamā īpašuma “***”, *** pagasts, Valkas novads, īpašuma tiesību nostiprināšanas
zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda, izskatīt jautājumu pēc būtības par vienošanās slēgšanu
par zemes gabala “***”, kadastra apzīmējums ***, nodošanu īpašumā bez atlīdzības proporcionāli
dzīvokļu īpašumu domājamām daļām.
2. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai veikt nepieciešamās darbības, lai veiktu nekustamā īpašuma
tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs, un saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
23.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
__________________________
( V.Rogainis)
Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas
novada domes Dzīvokļu komisijas 2018. gada 12.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 – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. P i e š ķ i r t ***, deklarēta dzīvesvieta *** iela ***, Valkā, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 1-istabas dzīvokli Kūru ielā 9-2, Valkā, kopējā platība 27,7 m 2, dzīvojamā platība 19,1 m 2,
1.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 “***”, *** pagasts, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 1-istabas dzīvokli Varoņu ielā 28-36, Valkā, kopējā platība 20,1 m 2, dzīvojamā platība
12,9 m2, 3.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 *** ielā *** ,Valkā , reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 1-istabas dzīvokli Varoņu ielā 28-9, Valkā, 1.stāvs, kopējā platība 25,9 m 2, dzīvojamā
platība 16,9 m2, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe –labiekārtots.
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Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar SIA “Valkas
Namsaimnieks”.
4. A t ļ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim “***” ***, *** pagastā, uz dzīvoklī deklarētā *** vārda, jo
viņa tēvs ***, ar kuru noslēgts īres līgums par dzīvokļa “***” īrēšanu, ir miris.
5. A t ļ a u t pārrakstīt īres līgumu dzīvoklim *** ielā ***, Valkā, uz dzīvoklī deklarētās *** vārda, jo
viņas dēls *** ar kuru noslēgts īres līgums par dzīvokļa *** ielā ***,Valkā, īrēšanu, ir mainījis
dzīvesvietu.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvajā rajona tiesā (Valmieras tiesu namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201).
24.§
Par Civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu
(V.A.Krauklis)
Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likums nosaka pašvaldības, kā civilās aizsardzības
sistēmas un katastrofas pārvaldīšanas subjekta, pienākumus, atbildību un tiesības.
Saskaņā ar likuma 11.panta 4.daļas 1.punkta nosacījumiem, pašvaldības domei ir jāapstiprina ar Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu saskaņotu Civilās aizsardzības komisijas nolikumu.
Izstrādātais Valkas novada Civilās aizsardzības komisijas nolikums ar Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienestu ir saskaņots 2018.gada 13.martā (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vēstule
Nr.22-122/369).
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
18.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes Civilās aizsardzības komisijas nolikumu (pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 2.marta Valkas novada Civilās aizsardzības komisijas sēdē
apstiprināto Civilā aizsardzības komisijas nolikumu (protokols Nr.1)
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
SASKAŅOTS
ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
2018.gada 13.marta
vēstuli Nr.22-122/369

APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2018.gada 29.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4,24.§)

Valkas novada Civilās aizsardzības
KOMISIJAS NOLIKUMS
I. KOMISIJAS LOCEKĻU SASTĀVS
Valkas novada civilās aizsardzības komisijas (turpmāk – komisija) sastāvs:
1.komisijas priekšsēdētājs – Vents Armands Krauklis (Valkas novada dome)
2.komisijas priekšsēdētaja vietnieks – Salvis Stepiņš (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests);
3.komisijas loceklis – Ainārs Zābers (Valkas novada dome);
4.komisijas loceklis – Guntis Bašķis (Valkas novada dome);
5.komisijas loceklis – Andris Gindra (Valkas novada dome);
6. komisijas loceklis – Agris Simulis (Valkas novada dome);
7. komisijas loceklis – Raitis Briedis (Valsts robežsardze);
8. komisijas loceklis – Aivars Gailis (SIA “Latvijas propāna gāze);
9. komisijas loceklis – Sergejs Majors (Valsts policija);
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10. komisijas loceklis – Raitis Priede (Zvārtavas pagasta pārvalde);
11. komisijas loceklis – Jānis Lapsa (Valkas pagasta pārvalde);
12. komisijas loceklis – Pēteris Pētersons (Kārķu un Ērģemes pagasta pārvalde);
13. komisijas loceklis – Ivars Pavārnieks (AS “Sadales tīkls”);
14. komisijas loceklis – Jānis Batalauskis (SIA “Vidzemes slimnīca”);
15. komisijas loceklis – Jānis Jaunslavietis (Valsts meža dienests);
16. komisijas loceklis – Ingus Auziņš (Zemessardze);
17. komisijas locekle – Līga Zvirbule (Valmieras reģionālā vides pārvalde);
18. komisijas loceklis – Mārīte Kalniņa (Vijciema pagasta pārvalde);
19. komisijas loceklis – Mārcis Ulmanis (PVD Ziemeļvidzemes pārvalde);
20. komisijas locekle – Ināra Berežaņina (Vidzemes reģionālais NMP dienests);
II. KOMISIJAS LOCEKĻU PIENĀKUMI
1.Ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju apdraudējumos vai pasākumos, kuros
attiecīgās institūcijas amatpersona ir reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs;
2.Ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju, ja izskatāmais jautājums skar attiecīgās
institūcijas kompetenci un ir saistīts ar katastrofu pārvaldīšanu, katastrofu pārvaldīšanas koordinēšanu vai
civilo aizsardzību;
3.Sniegt priekšlikumus komisijas nolikuma izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai;
4.Sniegt priekšlikumus civilās aizsardzības plāna izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai;
5.Sniegt informāciju komisijai par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā arī par
situāciju katastrofas vietā;
6.Sniegt informāciju komisijai par veiktajiem pasākumiem apdraudējuma pārvarēšanā;
7.Sniegt informāciju komisijai par attiecīgās institūcijas atbildīgajā glabāšanā esošajām valsts
materiālajām rezervēm;
8.Koordinēt attiecīgās institūcijas rīcību, kā arī informēt institūciju un reaģēšanas un seku
likvidēšanas darbu vadītāju par komisijā pieņemtajiem lēmumiem;
9.Piedalīties ekspertu grupās, preses konferencēs, kā arī vietēja, reģionāla un valsts mēroga civilās
aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās.
III. KOMISIJAS LOCEKĻU TIESĪBAS
1.ierosināt uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, pašvaldību, citu institūciju vai komersantu
amatpersonas un speciālistus;
2.pieprasīt viņa atsevišķā viedokļa iekļaušanu komisijas sēdes protokolā.
IV. KOMISIJAS APZIŅOŠANAS KĀRTĪBA
Komisijas priekšsēdētājs
Vents Armands Krauklis
pieņem lēmumu par
komisijas apziņošanu (mob.
tālruņa nr.26555955, e-pasts:
vents.krauklis@valka.lv)

Pašvaldības pārstāvis
Andris Gindra veic
apziņošanu zvanot/sūtot
SMS (mob. tālruņa
nr.26183387, e-pasts:
andris.gindra@valka.lv )

Pašvaldības domes pārstāvis Ainārs
Zābers (mob. tālruņa nr.26432490 ,
e-pasts ainars.zabers@valka.lv )

Pašvaldības pārstāvis
Guntis Bašķis (mob. tālruņa
nr.29431717,
e-pasts:
guntis.baskis@valka.lv )

VUGD pārstāvis Salvis Stepiņš
(mob. tālruņa nr.29101755, epasts:
salvis.stepins@vugd.gov.lv )
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Pašvaldības domes pārstāvis Agris
Simulis (mob. tālruņa nr.29434615,
e-pasts: agris.simulis@valka.lv )

Valsts robežsardzes
pārstāvis Raitis Briedis
(mob. tālruņa nr.29195798,
e-pasts:
raitis.briedis@rs.gov.lv )

SIA “Latvijas propāna gāzes”
pārstāvis Aivars Gailis (mob.
tālruņa nr.29224801, e-pasts:
aivarsgailis@e-apollo.lv )

Kārķu un Ērģemes pagasta
pārvaldes pārstāvis Pēteris
Pētersons (mob. tālruņa
nr.26280656, e-pasts:
peteris.petersons@valka.lv )

AS “Sadales tīkls” pārstāvis
Ivars Pavārnieks (mob.
tālruņa nr.22012046, e-pasts:
ipavarni@inbox.lv )

NMP dienesta pārstāvis Ināra
Berežaņina (mob. tālruņa
nr.26178213, e-pasts:
vnp@inbox.lv )

Valsts policijas pārstāvis Sergejs
Majors (mob. tālruņa nr.28375359,
e-pasts: sergejs.majors@vp.gov.lv )

Zvārtavas pagasta pārvaldes
pārstāvis Raitis Priede
(mob. tālruņa nr.29112302,
e-pasts:
zvartava@valka.lv )

Valkas pagasta pārvaldes
pārstāvis Jānis Lapsa (mob.
tālruņa nr.26638683, e-pasts:
janis.lapsa@valka.lv )

Valsts meža dienesta pārstāvis Jānis
Jaunslavietis (mob. tālruņa
nr.29169217, e-pasts:
janis.junslavietis@ziemelvidzeme.vmd.g
ov.lv )

Zemessardzes pārstāvis
Ingus Auziņš (mob. tālruņa
nr.26322383,
e-pasts:
ingus.auzins@mil.lv )

SIA “Vidzemes slimnīca” pārstāvis
Jānis Batalauskis (mob. tālruņa
nr.29251381,
e-pasts:
janis.batalauskis@vidzemesslimnica.l
v)

Vijciema pagasta pārvaldes pārstāvis
Mārīte Kalniņa (mob. tālruņa
nr.26457989, e-pasts:
vijciems@valka.lv )

PVD pārstāvis Mārcis
Ulmanis (mob. tālruņa
nr.29406401, e-pasts:
marcis.ulmanis@pvd.gov.lv )

Vides pārvaldes pārstāvis Līga
Zvirbule (mob. tālruņa
nr.26564280, e-pasts:
liga.zvirbule@valmieravvd.gov.lv)

Apziņošanas kārtība tiek pārbaudīta divas reizes gadā. Gadījumos, ja nav sakaru, vai arī jebkādu apstākļu
dēļ nav iespējams veikt apziņošanu komisijas pulcēšanās vieta ir Beverīnas iela 3,Valka.Gadījumos, ja
!nav sakaru, vai arī jebkādu apstākļu dēļ nav iespējams veikt apziņošanu komisijas pulcēšanās v
Beverīnas iela 3, Valka
Ziņas piemērs:
“Notiek apziņošanas kārtības pārbaude. Lūdzu, nosūtiet apstiprinājumu par ziņas saņemšanu uz
tālr.nr.20000000 norādot vārdu un uzvārdu”
“Tiek organizēta Valkas novada Civilās aizsardzības komisijas sēde 2018.gada 1.janvārī, Beverīnas ielā 3,
Valkā, 2. stāva zālē. Lūdzu, nosūtiet apstiprinājumu par ierašanos vai arī informāciju par neierašanos uz
tālr.nr.20000000 norādot vārdu un uzvārdu.
Valkas novada domes un
civilās aizsardzības komisijas
priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

25.§
Par Valkas novada domes Valkas pilsētas stadiona
maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
_________________________________________________
(I.Markova)
Valkas novada domes Valkas pilsētas stadiona rīcībā ir nepieciešamās telpas un resursi, lai pēc
iedzīvotāju un iestāžu pieprasījuma sniegtu atbilstošas kvalitātes pakalpojumus. Sakarā ar to, ka stadiona
šautuvē tika paplašināts maksas pakalpojumu klāsts un ir iespējams izmantot jaunu, augstas klases 9mm
kalibra pistoli, ir nepieciešams apstiprināt šāda pakalpojuma izcenojumu, veikt nelielas korekcijas esošajos
šautuves maksas pakalpojumos un papildināt esošo stadiona maksas pakalpojumu cenrādi.
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Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš,
M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes Valkas pilsētas stadiona maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar
pielikumu.
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši „Pievienotās vērtības nodokļa likumam”.
3. Atcelt Valkas novada domes 2018.gada 2.marta rīkojumu Nr.26 “Valkas pilsētas stadiona vienas
šautuves pozīcijas izmantošanu nomājot 9mm kalibra pistoli Glock17, t.sk.20 patronas”.
4. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 29.marta sēdes lēmumam
(protokols Nr.4,25.§)
Valkas pilsētas stadiona maksas 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

Pakalpojuma veids
Stadiona izmantošana valsts, reģiona sacensībām
Stadiona izmantošana nometņu dalībnieku vajadzībām līdz 10 cilvēkiem
Stadiona izmantošana nometņu dalībnieku vajadzībām no 11 līdz 20
cilvēkiem
Stadiona izmantošana nometņu dalībnieku vajadzībām no 21 un vairāk
cilvēkiem
Futbola laukuma izmantošana valsts, reģiona sacensībām
Saunas, dušas, atpūtas telpu izmantošana vienam cilvēkam
Saunas, dušas, atpūtas telpu izmantošana 3-5 cilvēkiem
Saunas, dušas, atpūtas telpu izmantošana 6-10 cilvēkiem
Trenažieru zāles izmantošana pieaugušajiem
Trenažieru zāles izmantošana skolēniem, pilna laika studiju studentiem
un pensionāriem
Trenažieru zāles abonements pieaugušajiem
Trenažieru zāles abonements skolēniem, pilna laika studiju studentiem un
pensionāriem
Šautuves izmantošana (ar saviem ieročiem un savu instruktoru)
Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (ar saviem ieročiem un savu
instruktoru)
Šautuves izmantošana (ar saviem ieročiem un šautuves instruktoru)
Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (ar saviem ieročiem un šautuves
instruktoru)
Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (nomājot šautuves pneimatiskos
ieročus, t. sk. 20 lodītes)
Pneimatisko ieroču lodītes
Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (nomājot šautuves 22LR kalibra
ieročus, t. sk. 20 patronas)
22LR kalibra ieroču patronas
Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (nomājot šautuves 22LR kalibra
šauteni KK300, t. sk. 20 patronas)
Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (nomājot šautuves 9mm kalibra
pistoli Glock17 Gen4FS, t. sk. 20 patronas)
9mm kalibra ieroču patronas

1h
1h

Cena
bez
PVN,
EUR
37.43
4.13

1h

7.44

1h
1h
1h
1h
1h
2h

10.74
31.14
2.48
7.44
14.88
2.066

2h
10 reizes

1.033
16.53

10 reizes
1h

8.26
4.71

Mērvienība

1h
1h

0.83
11.57

1h

1.98

1h
10gb

2.48
0.08

1h
10gb

4.13
0.83

1h

4.96

1h
10gb

6.61
2.07
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26.§
Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2018.gadam
____________________________________________________________________
(R.Rastaks)
Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2018.gada 7.marta rīkojumu Nr. 1 - 2e/2018/95 “Par valsts
budžeta līdzekļu piešķiršanu mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei pašvaldībām – pašvaldību
izglītības iestādēm 2018.gadā” piešķirts finansējums EUR 15 932,00 mācību līdzekļu un mācību literatūras
iegādei pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu obligātā izglītības vecuma izglītojamajiem.
Finansējums aprēķināts saskaņā ar izglītības iestādēs uz 2017.gada 1.septembri reģistrēto izglītojamo
skaitu. 2017.gada 1.septembrī pašvaldības izglītības iestādēs reģistrēti 149 izglītojamie 5.-6.gadīgo
apmācības programmā un 705 izglītojamie 1.-12.klasēs. Vienam izglītojamam 2018.gadā paredzēts vidēji
EUR 18,66 mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei. Finansējuma sadalē ievērota proporcija 64%
mācību literatūrai un 36% mācību līdzekļiem.
Pamatojoties uz augstākminēto, vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta,
atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadali Valkas novadā 2018.gadam mācību līdzekļu un mācību
literatūras iegādei (pielikumā).
2. Grāmatvedības un finanšu nodaļai nodrošināt finanšu līdzekļu iekļaušanu izglītības iestāžu budžeta
tāmēs.
3. Par lēmuma izpildi atbild izglītības iestāžu vadītāji un Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 29.marta sēdes lēmumam
(protokols Nr.4,26.§)
Mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto
valsts budžeta līdzekļu sadale 2018.gadam
Valkas novada pašvaldības izglītības iestādēm
Finansējums

kopā, EUR

t.sk.
Valsts budžeta
kapitālo
izdevumu
transferti
pašvaldībām
noteiktam
mērķim (mācību
literatūra), EUR

Valsts budžeta
uzturēšanas
Obligātā
izdevumu
izglītības
transferti
vecuma
pašvaldībām
izglītojamie
noteiktam mērķim
(mācību līdzekļi),
EUR

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

10465

6698

3767

561

Ērģemes pamatskola

1269

812

457

68

Kārķu pamatskola

839

537

302

45

Vijciema pamatskola

1138

728

410

61

Ozolu sākumskola

168

108

60

9

1605

1027

578

86

448

287

161

24

15932

10197

5735

854

Pirmsskolas izglītības iestāde
Pasaciņa
Speciālā pirmsskolas izglītības
iestāde Pumpuriņš
Kopā:

35

Informācijai
Sadales aprēķins
Iestāde

VJC ģimnāzija

Izglītoja
mie
kopā
(uz
01.09.2
017.)

t.sk. pa izgl.
pakāpēm

t.sk.
t.sk.
Skolas
izglītoj
amie

Oblig.
5.,6.ga
d.

Finansēj
ums
kopā

Mācību
grāmat
as

Mācību
līdzekļi

64%

36%

skola
kopā

pirmskola
kopā

561

561

0

10465

6698

3767

10465

0

68

53

15

1269

812

457

989

280

45

35

10

839

537

302

653

186

61

48

13

1138

728

410

895

243

9

8

1

168

108

60

149

19

Pasaciņa

86

0

86

1605

1027

578

0

1605

Pumpuriņš

24

0

24

448

287

161

0

448

kopā

854

705

149

15932

10197

5735

13151

2781

Ērģemes
pamatskola
Kārķu
pamatskola
Vijciema
pamatskola
Ozolu
sākumskola

mācību grāmatas 11.94
mācību līdzekļi 6.72
kopā 18.66
27.§
Par aizņēmuma ņemšanu Valkas novada domes autonomo
funkciju veikšanai nepieciešamā transporta līdzekļa iegādei
___________________________________________________________
(I.Markova)
Izvērtējot Valkas novada domes iestāžu iesniegumus 2018.gada budžeta projektam, secināms, ka
nepieciešami apjomīgi ieguldījumi iestāžu infrastruktūrā un materiālās bāzes uzlabošanā. Valkas novada
domei nav pieejami tik apjomīgi finanšu resursi. Valkas novada domes iestāžu un struktūrvienību auto parks
ir novecojis, lieli līdzekļi tiek ieguldīti vecu transporta līdzekļu remontos. Ar Valkas novada domes 2018.gada
25.janvāra sēdes lēmumu „Par konceptuālu atbalstu aizņēmumu ņemšanai” (protokols Nr.1, 29.§) tika
pieņemts lēmums konceptuāli atbalstīt aizņēmuma ņemšanu investīcijām Valkas novada autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamo transporta līdzekļu - divu zāles pļāvēju iegādei.
Pēc veikto iepirkumu procedūru rezultātiem, secināms, ka divu zāles pļāvēju iegādei nepieciešams
aizņēmums līdz EUR 14898.00.
Pamatojoties uz augstākminēto, vadoties no likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta un likuma “Par
pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis,
A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET - nav,
ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 14898.00 (Četrpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit astoņi eiro) apmērā
investīcijām Valkas novada autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta līdzekļu – divu zāles
pļāvēju iegādei, iegādei no LR Valsts kases.
2. Lēmuma 1.punktā minēto aizņēmumu izmantot 2018.gadā.
3. Lēmumā minētā aizņēmuma atmaksāšanu veikt 7 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža,
maksājot LR Valsts kases noteikto aktuālo mainīgo viena gada procentu likmi par aizņēmuma lietošanu.
4. Lēmumā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
5. Pēc Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinoša lēmuma
saņemšanas, pilnvarot Valkas novada domes priekšsēdētāju slēgt aizņēmuma līgumu ar LR Valsts kasi.
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6. Uzdot domes Grāmatvedības un finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
7. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
28.§
Par aizņēmuma ņemšanu izdevumiem Valkas novada
Investīciju projektu dokumentācijas (būvprojektu) izstrādei
__________________________________________________________
(I.Markova)
Izvērtējot Valkas novada iestāžu iesniegumus un plānotos projektus 2018.gada budžeta projektam,
secinām, ka nepieciešami apjomīgi ieguldījumi Valkas novada investīciju projektu dokumentācijas
(būvprojektu) izstrādei. Valkas novada domei nav pieejami tik apjomīgi finanšu resursi, nepieciešams ņemt
aizņēmumu:
1) Valkas novada Bērnu un jauniešu centra “Mice” fasādes vienkāršotās atjaunošanas ieceres
dokumentācijas izstrāde ar PVN EUR 10406.00;
2) Būvprojektu izstrādāšana ietvju būvniecībai un pārbūvei Valkas pilsētā Domes bulvārī, Rīgas un
Raiņa ielās ar PVN EUR 11240.61;
3) Valkas pilsētas Lugažu laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde ar PVN EUR 18201.28.
Kopējā summa, par kuru nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 39847.89.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis, A.Krastiņš, M.Stabulniece,
A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, E.Smane, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu līdz EUR 39847.89 (Trīsdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi eiro
89 centi) Valkas novada investīciju projektu dokumentācijas (būvprojektu) izstrādei no LR Valsts
kases.
2. Lēmuma 1.punktā minēto aizņēmumu atmaksāšanu veikt piecu gadu laikā, maksājot LR Valsts
kases noteikto aktuālo mainīgo viena gada procentu likmi par aizņēmuma lietošanu.
3. Lēmumā 1.punktā minētā 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.

29.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”(protokolsNr.1,21.§)
51.un 64.pielikumā
_________________________________________________________________________________
(I.Grandava)
Deputāte Evija Smane lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Valkas novada dome 2018.gada 25.janvārī pieņēma lēmumu “Par Valkas novada domes administrācijas
un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§).
Sakarā ar izmaiņām nepieciešams izdarīt grozījumus 51.pielikumā “Valkas pagasta Saieta nama
„Lugažu muiža” darbinieku amata vietu un darba samaksas saraksts”, noņemt piemaksu Valkas pagasta
Saieta nama „Lugažu muiža” vadītājam, un 64.pielikumā “Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju
amata vietu un darba samaksas saraksts”, palielinot Valkas novada amatiermākslas kolektīva Amatierteātra
režisora amata vietu skaitu.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 13.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 8 deputāti (V.A.Krauklis, A.Simulis,
A.Krastiņš, M.Stabulniece, A.Sula, D.Bašķe, V.Šaicāns, K.Sula), PRET - nav, ATTURAS - nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā “Par Valkas novada domes administrācijas
un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§) grozījumus, izsakot 51. un
64.pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).
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2. Noteikt, ka grozījumi Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§) 51.pielikumā tiek
piemēroti ar 2018.gada 1.martu.
3. Noteikt, ka grozījumi Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 21.§) 64.pielikumā tiek
piemēroti ar 2018.gada 1.martu.
4. Uzdot attiecīgo iestāžu vadītājiem veikt grozījumus darba līgumos vai noslēgt jaunus darba līgumus
atbilstoši amatu sarakstam.
5. Par lēmuma izpildi atbild attiecīgo iestāžu vadītāji un domes Personāla nodaļas vadītājs.
6. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
1.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 29.marta lēmumam
(sēdes protokols Nr.4,29.§)
51.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 21.§)
Valkas pagasta Saieta nama „Lugažu muiža” darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts

Nr.
p.k.

Amata
vietu
skaits

Amats

1.

Vadītājs

2.

Skaņas-gaismas operators

Algas likme par pilnu
slodzi
EUR mēnesī/ stundas
tarifa likme (EUR/h)

1

575.00

0.2

3.294 EUR/h

2.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 29.marta lēmumam
(sēdes protokols Nr.4, 29.§)
64.pielikums
Valkas novada domes
2018.gada 25.janvāra lēmumam
(sēdes protokols Nr.1, 21.§)

Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k.

Amats

Amata vietu skaits

Algas likme (EUR mēnesī)

1.

Kora diriģents

1.25

530

2.

Kormeistars

0.6

530

3.

Koncertmeistars

0.36

530

4.

Deju kolektīva vadītājs

0.75

530

5.

Folkloras ansambļa vadītājs

0.57

530

6.

Amatierteātra režisors

1.17

530

7.

Tautas lietišķās mākslas kopas vadītājs

0.62

530
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8.

Vokālā ansambļa vadītājs

1.16

530

9.

Deju kolektīva vadītājs

1.1

460

Sēde slēgta 2018.gada 29.martā, plkst.11:00
Sēdi vadīja
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

