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SĒDES

PROTOKOLS
Nr. 14

Valkā

2015.gada 29.oktobrī

Sēde sasaukta 2015.gada 29.oktobrī plkst.10:00.
Sēdi atklāj 2015.gada 29.oktobrī plkst.10:00.
Sēdi vada – Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis
Protokolē – Valkas novada domes kancelejas vadītāja Gundega Ukre
Piedalās deputāti: Vents Armands KRAUKLIS, Unda OZOLIŅA, Agris SIMULIS, Valdis ROGAINIS,
Kristīne SIMONOVA, Vita BĒRZIŅA, Andis SULA, Aivars SJADEME,
Aivars GAILIS, Sandra
PILSKALNE, Valdis ŠAICĀNS, Mārtiņš KREILIS, Ligita ZIEMIŅA, Viesturs ZARIŅŠ
Nepiedalās deputāti:
Maruta STABULNIECE – aizņemta pamatdarbā
Vita BĒRZIŅA – aizņemta pamatdarbā
Piedalās administrācijas darbinieki:
Edīte Balode, Iveta Markova, Aija Jurjāne, Ilze Grandava, Antra Ķīkule, Guntis Bašķis, Līga Veinberga,
Natālija Dubrovska, Rolands Rastaks, Lāsma Engere, Anda Mičule, Vilnis Vilguts, Viktors Kaņepe,
Aivars Cekuls, Jānis Lapsa, Raitis Priede, Pēteris Pētersons, Mārīte Kalniņa, Jānis Krams
Novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis atklāj domes sēdi.
Deputāti atklāti balsojot ar 13 balsīm „PAR” Vents Armands KRAUKLIS, Unda OZOLIŅA, Agris
SIMULIS, Valdis ROGAINIS, Kristīne SIMONOVA, Andis SULA, Aivars SJADEME, Aivars GAILIS,
Sandra PILSKALNE, Valdis ŠAICĀNS, Mārtiņš KREILIS, Ligita ZIEMIŅA, Viesturs ZARIŅŠ „PRET” –
nav, „ATTURAS” – nav, Valkas novada dome nolemj apstiprināt šādu 2015. gada 29. oktobra domes
sēdes DARBA KĀRTĪBU:
1. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu Biedrībai “Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”.
2. Par saistošo noteikumu Nr.17 “Grozījums Valkas novada domes 2013.gada 26.septembra
saistošajos noteikumos Nr.19 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novadā””
apstiprināšanu.
3. Par piedāvājumu iegādāties nekustamo īpašumu Varoņu ielā 34, Valkā.
4. Par Nolikuma Nr.9 “Starptautiskā Jāņa Cimzes Jauno talantu festivāla nolikums 2016.gadā”
apstiprināšanu.
5. Par Valkas novada domes izglītības iestāžu, kurās ēdināšanu nodrošina pašvaldība, ēdināšanas
pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas metodikas apstiprināšanu.
6. Par Valkas novada domes izglītības iestāžu, kurās ēdināšanu nodrošina pašvaldība, ēdināšanas
pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
7. Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2,2.§) 57.pielikumā.

8. Par projektu “Vidzemē man būt! “.
9. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Valkas Namsaimnieks” pamatkapitāla palielināšanu.
10. Par saistošo noteikumu Nr.18 “Grozījumi Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 “Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets”” apstiprināšanu.
11. Par noteikumu Nr.3 “Transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība Valkas novada
domē” apstiprināšanu.
12. Par Valkas ģimnāzijas un Valkas pamatskolas reorganizāciju.
13. Valkas novada Sociālā dienesta un Valkas novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļas
nolikumu apstiprināšana.
14. Par pašvaldības īpašuma Ērģemes pagastā “Lejasstrūgas” izsoles atzīšanu par nenotikušu.
15. Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas – zemes gabala “Siliņi”, Vijciema
pagastā, Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu.
16. Par izīrēta dzīvokļa Valkā, Raiņa ielā 12A, dzīvoklis ***, atsavināšanas procesa uzsākšanu.
17. Par zemes gabala Valkā, Smilšu iela 39A maiņu pret zemes gabalu Valkā, Rīgas iela 6.
18. Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.
19. Par stipendijas piešķiršanu ***.
20. Par stipendijas piešķiršanu ***.
21. Par stipendijas piešķiršanu ***.
22. Par stipendijas piešķiršanu ***.
23. Par stipendijas piešķiršanu ***.
24. Par Daigas Ūdres atbrīvošanu no Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkas vadītājas amata.
25. Par sadarbības līguma slēgšanu.
26. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā.
27. Par izmaiņām Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas sastāvā.
28. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Mersinu (Turcija).
29. Par papildinājumiem Valkas novada domes 2015.gada 26.marta lēmuma “Par Valkas novada domes
Valkas pilsētas stadiona maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” pielikumā.
Sēdes slēgtā daļa
30. Par nosaukuma “Valkas pilsētas Goda pilsonis” piešķiršanu.
31. Par Valkas novada domes Atzinības raksta piešķiršanu.
1.§
Par finansiāla atbalsta piešķiršanu
Biedrībai „Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”
___________________________________________________
(I.Markova)
Valkas novada dome 2015.gada 22.septembrī ir saņēmusi iesniegumu no biedrības „Atbalsts cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām” ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu biedrības darbības nodrošināšanai EUR
1116.39. Papildus finansējums nepieciešams:
1) kurināmās malkas iegādei 7 m3 , viena m3 cena EUR 54,57, kopā EUR 381,99;
2) projekta “Radošo ideju diena cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” īstenošanai, kopējās izmaksas EUR
2240,00, lūgums piešķirt līdzfinansējumu EUR 600,00;
3) A/S Latvenergo pakalpojumu nodrošināšanai līdz 2015.gada beigām par četriem mēnešiem EUR
19,20;
4) SIA Lattelecom pakalpojumu nodrošināšanai līdz 2015.gada beigām par četriem mēnešiem EUR
115,20.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2015.gada 8.oktobra sēdes
lēmumu (protokols Nr.9, 1.§) un Finanšu komitejas 2015.gada 19.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.8,
1.§) vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem:
PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Sjademe,
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt malku 7 m3 apjomā Biedrībai „Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” telpu Rīgas ielā 35,
Valkā apkurei.
2. Piešķirt finansējumu EUR 450,00 (četri simti piecdesmit euro) Biedrībai „Atbalsts cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām” projekta “Radošo ideju diena cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” īstenošanai.
3. Piešķirt finansējumu EUR 19,20 (deviņpadsmit euro, 20 centi) Biedrībai „Atbalsts cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām” A/S Latvenergo pakalpojumu nodrošināšanai līdz 2015.gada beigām par
četriem mēnešiem.

4. Piešķirt finansējumu EUR 115,20 (viens simts piecpadsmit euro, 20 centi) Biedrībai „Atbalsts
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” SIA Lattelecom rēķinu apmaksas nodrošināšanai līdz 2015.gada
beigām par četriem mēnešiem.
5. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējam un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā: Valmieras tiesu nams, V.Baloža iela 13A, Valmiera, LV – 4201.

2.§
Par saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījums Valkas novada domes 2013.gada 26.septembra
saistošajos noteikumos Nr.19 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novadā””
apstiprināšanu
_________________________________________________________________________
(A.Jurjāne, A.Sjademe, A.Cekuls)
Izvērtējot gadījumus, kad būtu jāpiemēro nekustamā īpašuma nodokļa paaugstināta likme 3% apmērā
atbilstoši Valkas novada domes 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.19 “Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novadā” 4.punktam (“Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša,
sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā
no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas
attiecīgajā būvju kategorijā.”) ir konstatēts, ka nereti degradētā būve atrodas uz citai personai īpašumā
vai lietojumā esošas zemes un būvei piekritīgā platība nav noteikta. Līdz ar to 4.punkts līdzšinējā
redakcijā nav piemērojams, un ir lietderīgi to papildināt ar norādi uz būves kadastrālo vērtību.
Saskaņā ar Valkas novada domes Finanšu komitejas 2015.gada 19.oktobra sēdes lēmumu
(protokols Nr.8, 3.§) un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 3.punktu, likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli”, 3.panta 1.daļas 2.punktu, 3.panta 1.daļas 12.daļu un 3.panta 14.daļu, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes saistošos noteikumus Nr.17 “Grozījums Valkas novada domes
2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Valkas novadā”” (pielikumā).
2. Valkas novada domes saistošos noteikumus Nr.17 “Grozījums Valkas novada domes 2013.gada
26.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas
novadā”” triju darba dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma
sniegšanai.
3. Saistošos noteikumus Nr.17 “Grozījums Valkas novada domes 2013.gada 26.septembra saistošajos
noteikumos Nr.19 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novadā”” publicēt pašvaldības
mājas lapā internetā un pašvaldības bezmaksas laikrakstā „Valkas Novada Vēstis”.
4. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada domes Kancelejas vadītājs.
5. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.

2015.gada 29.oktobrī

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā

Nr.17
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2015.gada 29.oktobra sēdes lēmumu
(protokols Nr.14,2.§)

Grozījums Valkas novada domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.19
“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par nekustamā īpašuma nodokli”
3.panta 1.daļas 2.punktu, 3.panta 1.daļas 12.daļu
un 3.panta 14.daļu

Izdarīt Valkas novada domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.19 “Par
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novadā” šādu grozījumu:
Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
“4. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 (trīs) procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās
kadastrālās vērtības:
4.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
4.2. būves kadastrālās vērtības.”
Pielikums
pie Valkas novada domes
2015.gada 29.oktobra
saistošiem noteikumiem Nr.17

Valkas novada domes 2015.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr.17
Grozījums Valkas novada domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.19
“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novadā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Izvērtējot gadījumus, kad būtu jāpiemēro nekustamā īpašuma
nodokļa paaugstināta likme 3% apmērā atbilstoši Valkas novada
domes saistošo noteikumu Nr.19 “Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu Valkas novadā” 4.punktam, konstatēts, ka
nereti degradētā būve atrodas uz citai personai īpašumā vai
lietojumā esošas zemes un būvei piekritīgā platība nav noteikta.
Līdz ar to 4.punkts līdzšinējā redakcijā nav piemērojams, tāpēc ir
lietderīgi to papildināt ar norādi uz būves kadastrālo vērtību.
Vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas
būves tiks apliktas ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli,
3% apmērā, lai veicinātu to sakārtošanu vai nojaukšanu, kā arī
novērstu cilvēku drošības apdraudējumu un ainavas bojāšanu no
lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
1) būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
2) būves kadastrālās vērtības.
Netiek plānota ietekme uz pašvaldības budžetu.
Netiek plānota būtiska ietekme uz uzņēmējdarbības vidi.
Valkas novada domes saistošo noteikumu "Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu Valkas novadā " izpildi nodrošina
nekustamā īpašuma nodokļu administrators
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām.

3.§
Par piedāvājumu iegādāties nekustamo īpašumu Varoņu ielā 34, Valka
_________________________________________________________________________
(A.JURJĀNE)
Valkas novada dome ir saņēmusi SIA “Hiponia” (pirms nosaukuma maiņas – SIA ”Hipotēku bankas
nekustamā īpašuma aģentūra”) 2015.gada 11.septembra piedāvājumu domei iegādāties nekustamo
īpašumu – zemesgabalu (kadastra Nr. 9401 007 0301) 1163 m2 platībā un uz tā esošo divstāvu (kopmītnes)
ēku ar platību 412 m2 Varoņu ielā 34, Valkā. Īpašuma izmantošanas mērķis – komercdarbības objektu
apbūve, vienstāva, divstāvu un daudzdzīvokļu māju apbūve. Cena – EUR 9000.
Tā kā dome 2015.gadā jau ir iegādājusies divus nekustamos īpašumus, kuru pielāgošanai domes
vajadzībām ir nepieciešami papildus līdzekļi, un piedāvātais objekts šobrīd nav nepieciešams pašvaldības
funkciju nodrošināšanai, domei nav lietderīgi iegādāties šo objektu.

Ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 19.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 4.§) un
pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu un 21.panta 1.daļas 17.punktu,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS
– nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

Nepieņemt SIA “Hiponia” piedāvājumu domei iegādāties zemesgabalu (kadastra Nr. 9401 007 0301)
1163 m2 platībā un uz tā esošo divstāvu (kopmītnes) ēku ar platību 412 m2 Varoņu ielā 34, Valkā, Valkas
novadā.
2.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

4.§
Par Nolikuma Nr.9 “Starptautiskā Jāņa Cimzes Jauno talantu festivāla nolikums 2016.gadā”
apstiprināšanu
__________________________________________________________
(U.OZOLIŅA)
J.Cimzes Valkas Mūzikas skola ir izstrādājusi Starptautiskā Jāņa Cimzes Jauno talantu festivāla
nolikumu 2016.gadā un lūdz domi to apstiprināt.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada
9.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 1.§), Finanšu komitejas 2015.gada 19.oktobra sēdes lēmumu
(protokols Nr.8, 5.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 5.punkta
un 41.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns,
M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Valkas novada domes Nolikumu Nr.9 “Starptautiskā Jāņa Cimzes Jauno talantu festivāla
nolikums 2016. gadā” (pielikumā).
2. Par lēmuma izpildi atbild J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktors.
3. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
NOLIKUMS

2015.gada 29.oktobrī

Nr.9
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2015.gada 29.oktobra sēdes lēmumu
(protokols Nr.14,4.§)

STARPTAUTISKĀ JĀŅA CIMZES JAUNO TALANTU FESTIVĀLA 2016. GADĀ
NOLIKUMS
I.
Vispārīgie noteikumi
1. Starptautisko Jāņa Cimzes (3.pielikums) Jauno talantu festivālu (turpmāk – Festivāls) sadarbībā ar
Latvijas Nacionālo kultūras centru organizē Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas skola un Valkas novada dome.
2. Festivālā piedalās klavieru, stīgu, akordeona, pūšamo un sitamo instrumentu specialitāšu pārstāvji.
3. Festivāls veltīts izcilajam latviešu pedagogam Jānim Cimzem.
4. Festivāla mērķis:
4.1. sekmēt jauno mūziķu radošo un māksliniecisko izaugsmi;
4.2. veicināt Latvijas un citu valstu mūzikas skolu pedagogu pieredzes apmaiņu;
4.3. popularizēt latviešu komponistu skaņdarbus.
II.
Festivāla norises laiks un vieta
5. Festivāls notiek katru otro gadu Valkas J.Cimzes Mūzikas skolā, Valkā, Semināra ielā 25.
6. 2016. gadā festivāla norises laiks no 7. līdz 8. aprīlim.
III.

Festivāla dalībnieki

7. Festivāla dalībnieki ir jaunieši un bērni vecumā līdz 16 gadiem (ieskaitot), priekšroka starptautisko
konkursu laureātiem klavieru, stīgu, akordeona, pūšamo un sitamo instrumentu specialitātēs.
IV.
Festivāla programma
8. Festivālā izpildāms viens latviešu komponista skaņdarbs, pārējie ir brīvas izvēles skaņdarbi.
9. Kopējais uzstāšanās ilgums – no 15 līdz 20 minūtēm.
10. Festivāla pieteikumā programmā jābūt norādītai katra skaņdarba hronometrāžai.
V.
Pieteikšanās festivālam
11. Dalībniekiem līdz 2016. gada 1. februārim jāiesūta pieteikuma anketa uz šādu adresi:
“Starptautiskais Jāņa Cimzes Jauno talantu festivāls”, J.Cimzes Valkas Mūzikas skola, Semināra ielā
25, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, Latvija.
12. Pieteikumu var iesūtīt arī elektroniski uz e-pasta adresi: muzikas.skola@valka.lv.
13. Pieteikumam nepieciešams pievienot šādus dokumentus un materiālus:
13.1. Pieteikumu ar festivāla programmu (izpilda datordrukā vai drukātiem burtiem (1.pielikums);
13.2. Dalībnieka īsa biogrāfija – CV (datordrukā vai drukātiem burtiem) (2.pielikums);
13.3. Dalībnieka fotogrāfija labā izšķirtspējā (vēlams krāsaina).
14. Pieteikuma anketas pieejamas Valkas novada interneta mājaslapā www.valka.lv.
15. Nepilnīgi aizpildīti pieteikumi un pieteikumi bez pielikumiem var tikt neizskatīti vai noraidīti.
16. Pēc pieteikumu izskatīšanas uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi ne vairāk kā 12 jaunajiem
mūziķiem līdz 2016. gada 28. februārim tiks nosūtīts uzaicinājums piedalīties Starptautiskajā Jāņa
Cimzes Jauno talantu festivālā.
17. Uzaicinātajiem festivāla dalībniekiem līdz 2016. gada 20. martam jāsamaksā dalības maksa EUR 35,(trīsdesmit pieci euro) ar pārskaitījumu uz sekojošu kontu:
Valkas novada dome
Reģ. Nr. 90009114839
AS SEB banka
LV62UNLA0050014277068
Ar norādi/mērķi: “Dalībnieka vārds uzvārds, dalības maksa Starptautiskajam J.Cimzes Jauno talantu
festivālam”.
18. Ierodoties un reģistrējoties festivālam, jāuzrāda dalības maksas veikšanas apliecinošs dokuments.
19. Neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.
VI.
Festivāla kārtība un norise
20. Festivāls notiek J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas un Valkas kultūras nama telpās. Izbraukuma
koncerti paredzēti Latvijā un Igaunijā.
21. Festivāla dalībnieki tiek nodrošināti ar mēģinājuma laiku un telpām. Mēģinājuma telpas festivāla
dalībniekiem pieejamas 2016. gada 6. aprīlī no pl.18:00 līdz 20:00 un 7. aprīlī no plkst. 8:00 līdz plkst.
12:30 un no 15:00 līdz 16:30, iepriekš saskaņojot laiku ar festivāla kontaktpersonu.
22. Festivāla organizatori sedz ēdināšanas un nakšņošanas izdevumus, kā arī nodrošina transportu uz
izbraukuma koncertiem.
23. Nokļūšanu uz festivālu Valkā nodrošina paši dalībnieki.
24. Festivāla organizatoriem ir tiesības izplatīt/translēt festivāla norisi masu mēdijos.
25. Dalībnieku uzstāšanās kārtības izloze tiek veikta festivāla atklāšanas ceremonijā un saglabājas visu
festivāla laiku.
26. Festivālā skaņdarbus dalībnieki atskaņo, neizmantojot partitūru vai nošu materiālu (atskaņo no
galvas).
27. Pēc iepriekšēja pieprasījuma, saskaņojot ar festivāla kontaktpersonu un saņemot skaņdarbu
pavadījumus (līdz 1. aprīlim), festivāla organizatori nodrošina dalībniekus ar koncertmeistaru.
28. Visi festivāla dalībnieki piedalās un atskaņo katrs vienu skaņdarbu pēc organizatoru izvēles festivāla
noslēguma koncertā Valkas kultūras namā.
VII.
Festivāla balvas
29. Festivālā piešķir :
29.1. Galveno festivāla balvu – 100,- EUR (viens simts euro).
29.2. Skatītāju simpātijas balvu – 50,- EUR (piecdesmit euro).
30. Festivāla dalībnieku uzstāšanos festivāla pirmajā dienā 7. aprīlī vērtē žūrija, kas darbojas līdz 5
cilvēku sastāvā un nosaka vienu - Galveno festivāla balvu.
31. Uzstāšanās festivālā ir publiska, to vēro skatītāji, kas pēc festivāla 7. aprīļa koncerta, iemetot speciālā
urnā zīmi ar sava izvēlētā dalībnieka vārdu, nosaka Skatītāju simpātijas balvu. Balsu skaitīšanu veic
organizatoru noteikta komisija.
32. Visi festivāla dalībnieki, skolotāji un koncertmeistari saņem festivāla piemiņas balvas, pateicības
rakstus un apliecinājums par profesionālās kompetences pilnveidi.
33. Žūrijas locekļi nevērtē savus audzēkņus.

34. Žūrijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams.
VIII.

Papildus informācija

35. Festivāla organizatoru adrese - J.Cimzes Valkas Mūzikas skola, adrese: Semināra ielā 25, Valkā,
Valkas novadā, LV-4701.
36. Kontaktpersona: J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktore Līga Veinberga, tālrunis +371
64707001, mob.+37129356739; e-pasta adrese – muzikas.skola@valka.lv.
1.pielikums
Valkas novada domes
2015. gada 29. oktobra nolikumam Nr.9
„Starptautiskā Jāņa Cimzes Jauno talantu
festivāla nolikums 2016.gadā”
PIETEIKUMS / APPLICATION FORM
Instrumentu grupa:
Band:
Uzvārds
Surname
Vārds
Name
Dzimšanas datums
Date of Birth
Valsts
Country
Adrese
Address
Skola
School
Tālrunis/ Fakss
Phone/ Fax
E-pasts
E-mail
Skolotājs (-a)
Teacher
Koncertmeistars ( -e)
Accompanist
PROGRAMMA / PROGRAMME

Hronometrāža*
Time*

1.
2.
3.
4.
*Ievērot festivāla nolikumā noteikto hronometrāžu!
*Take into consideration the timing shown in the program of festival!
Vai Jums ir nepieciešams koncertmeistars?
Do you require the official pianist accompanist?
Apstiprinu, ka ar festivāla noteikumiem esmu iepazinies/
iepazinusies:
I hereby confirm that I will comply all the rules of the Festival:
Skolotāja paraksts
Teacher’s signature
Datums
Date

Jā/Yes

Nē/No

2.pielikums
Valkas novada domes
2015. gada 29. oktobra nolikumam Nr.9
„Starptautiskā Jāņa Cimzes Jauno talantu
festivāla nolikums 2016.gadā”
CURRICULUM VITAE
Festivāla dalībnieka(ces)
Participant’s
Vārds Uzvārds
Name Surname
Kontaktadrese:
Contact address
Iela, dz.nr.
Street, house no
Pilsēta/ciems/pagasts
City/ town/ village
Novads, pasta indekss
District/ postal code
Valsts
Country
Kontakttālrunis:
Contacts
tālrunis1
telephone No 1
tālrunis 2
Telephone No 2
E-mail
e-mail address
Dzimšanas dati
Date of birth
dd.mm.gggg.
dd.mm.yyyy
Mērķis: Dalība Starptautiskajā Jāņa Cimzes Jauno talantu festivālā
Goal: Participation at International festival named by Janis Cimze
Muzikālā izglītība
(skola, klase, specialitāte)
Education in music
(school; grade; speciality)
Muzikālās mācību iestādes kontaktadrese
Contact address of music education institution
Sasniegumi vietējos un starptautiskajos
mūzikas konkursos u.c.
Achievements at local and international music
competitions, etc.

Vispārējas intereses
Overall interests

3.pielikums
Valkas novada domes
2015. gada 29. oktobra nolikumam Nr.9
„Starptautiskā Jāņa Cimzes Jauno talantu
festivāla nolikums 2016.gadā”
Jānis Cimze (1814 - 1881)
Jānis Cimze 42 gadus vadīja Vidzemes draudzes skolu skolotāju semināru un izglītoja latviešu
un igauņu skolotāju pirmo paaudzi. Šie skolotāji vēlāk strādāja savās draudzēs, dibināja un vadīja korus,
kas lika pamatus latviešu un igauņu Dziesmu svētku kustībai un dažādu kultūras biedrību dibināšanai.
Valkā ir novadpētniecības muzejs, kurš atrodas bijušajā J.Cimzes vadītajā skolotāju seminārā.
Tajā ir apskatāma pamatekspozīcija „Vidzemes draudzes skolu skolotāju seminārs un tā audzēkņu
kultūrizglītojošā darbība. 19.gs. vidus – 20.gs sākums”.
„Dziesmu rota”
Jānis Cimze mācību laikā Vācijā ieguva iemaņas koru diriģēšanā un tautas dziesmu melodiju
apdarināšanā kora dziedāšanai. Šīs prasmes viņš skolotāju seminārā mācīja arī saviem audzēkņiem –
topošajiem skolotājiem un ērģelniekiem. Pēc mācībām J. Cimzes audzēkņi draudzēs dibināja un vadīja
korus. Drīz vien radās repertuāra problēma – koriem pietrūka dziesmas. Skolotāju konferencē visi
vienojās, ka sūtīs tautas dziesmu melodijas, kas var - arī savas apdares, J.Cimzem, kurš tās apkopos un
izdos. Un J.Cimze ķērās pie liela darba – veica vienkāršo, vienbalsīgo tautas dziesmu melodiju
apdarināšanu: bagātināšanu, izrotāšanu, lai tās varētu skaisti četrbalsīgi dziedāt kori. Šīs dziesmas
izdeva krājumā „Dziesmu rota” (1872. - 1884. g., izdeva 8 daļas).
Jāņa Cimzes apdarinātās tautas dziesmas kori dzied arī mūsdienās. J.Cimze bija pirmais, kurš
apdarināja tautasdziesmas daudzbalsīgai kora dziedāšanai. Pazīstamākās no J.Cimzes tautasdziesmu
apdarēm - “Bārenīte”, “Kur tad tu nu biji, āzīti manu?”, “Kur aug mana līgaviņa?”, “Teci, teci, kumeliņi”,
“Cekulaina zīle dzied”, “Divi sirmi kumeliņi”, “Līgo laiva uz ūdeņa”, “Seši mazi bundzinieki”, “Maziņš biju
neredzēju”, “Kas tie tādi, kas dziedāja”, “Krauklīt`s sēž ozolā”, “Tūdaliņ, tagadiņ”, “Rīga dimd”, “Div`
dūjiņas gaisā skrēja”, “Sidrabiņa upi bridu”, “Nu, ar dievu, Vidzemīte”, “Teici, teici, valodiņa”.

5.§
Par Valkas novada domes izglītības iestāžu, kurās ēdināšanu nodrošina pašvaldība,
ēdināšanas pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas metodikas apstiprināšanu
__________________________________________________________________________
(V.Kaņepe, V.Šaicāns, V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, I.Grandava, A.Sjademe, V.Zariņš, E.Balode)
Lai sniegtu ēdināšanas pakalpojumu Valkas novada izglītības iestādēs, nepieciešams noteikt
ēdināšanas pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas metodiku, pēc kuras noteikt maksas pakalpojumu
izcenojumus.
Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 19. oktobra sēdes
lēmumu (protokols Nr.8, 6.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.punkta g) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET – 3 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis,
V.Šaicāns), ATTURAS – 1 deputāts (S.Pilskalne),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojumu faktisko izmaksu aprēķināšanas metodiku (pielikumā).
2. Atcelt 2015.gada 17.februāra rīkojumu Nr.25-v “Par Valkas novada pagastu izglītības iestāžu
ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodiku”.
3. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļas speciālists - finanšu analītiķis.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 29.oktobra sēdes lēmumam
(protokols Nr.14, 5.§)
Valkas novada izglītības iestāžu, kurās ēdināšanu nodrošina pašvaldība,
ēdināšanas pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas metodika
1. Ēdināšanas pakalpojumu izmaksas aprēķina:
1.1 Nosaka proporcijas koeficientu, kas parāda, cik lielu daļu proporcionāli produktu izmaksām
vienas porcijas pagatavošanai sastāda ieguldītais darbs;

k1 =

P1 + P2
, kur
E

k1 – proporcijas koeficients,
P1 – plānotā pavāru darba samaksa gadā kopā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām (VSAOI),
P2 – plānotā pavāru palīgu atlīdzība gadā kopā ar VSAOI,
E – plānotie ēdināšanas (pārtikas produktu) izdevumi gadam.
1.2 Nosaka proporcijas koeficientu, kas parāda, cik lielu daļu proporcionāli produktu izmaksām
vienas porcijas pagatavošanai sastāda uzturēšanas izmaksas (komunālie izdevumi, telpu
uzturēšana u.c.);

k2 =

U
, kur
E

k2 – proporcijas koeficients,
U – 5 – 10% (atkarībā no ēdināšanas pakalpojumu apjoma) no uzturēšanas izmaksām
(izdevumi par ūdeni un kanalizāciju, elektroenerģiju, kurināmo, izdevumi ēku, būvju un telpu
kārtējiem remontiem un uzturēšanai, kārtējiem remonta un iestāžu uzturēšana materiāliem
u.c.).
1.3 Nosaka 1 porcijas pagatavošanai ieguldīto atlīdzības daļu, reizinot vidējo atsevišķu
ēdienreižu produktu izmaksu apjomu uz vienu porciju ar koeficientu k1;
A = k1 × M , kur
A – vienas porcijas pagatavošanai ieguldītā atlīdzība,
k1 - proporcijas koeficients,
M – vidējās produktu izmaksas vienas porcijas pagatavošanai, iegūtas statistiski pēc
iepriekšējā gada faktiskajiem datiem.
1.4 Nosaka 1 porcijas pagatavošanai ieguldīto uzturēšanas izmaksu daļu, reizinot vidējo
atsevišķu ēdienreižu produktu izmaksu apjomu uz vienu porciju ar koeficientu k2;
C = k 2 × M , kur
C - uzturēšanas izmaksu apjoms, vienas porcijas pagatavošanai,
k2 – proporcijas koeficients,
M – vidējās produktu izmaksas vienas porcijas pagatavošanai, iegūtas statistiski pēc
iepriekšējā gada faktiskajiem datiem.
1.5 Vienas ēdienreizes porcijas izmaksas iegūst summējot visas izmaksas;
S = M + A + C , kur
S - vienas ēdienreizes porcijas izmaksas,
M – produktu izmaksas vienas porcijas pagatavošanai, iegūtas statistiski pēc iepriekšējā gada
faktiskajiem datiem,
A – vienas porcijas pagatavošanai ieguldītā atlīdzība,
C - uzturēšanas izmaksu apjoms, vienas porcijas pagatavošanai.
6.§
Par Valkas novada domes izglītības iestāžu, kurās ēdināšanu nodrošina pašvaldība, ēdināšanas
pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu
_________________________________________________________________________
(V.Kaņepe, V.Šaicāns, M.Kreilis, I.Grandava, V.A.Krauklis, S.Pilskalne, A.Sjademe, L.Ziemiņa,U.Ozoliņa)
Lai sniegtu ēdināšanas pakalpojumu Valkas novada izglītības iestādēs, nepieciešams noteikt maksas
pakalpojumu izcenojumus.

Izvērtējot deputātu rīcībā esošo informāciju, dome uzskata, ka sagatavotie priekšlikumi ir atbalstāmi.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 19. oktobra sēdes
lēmumu (protokols Nr.8, 7.§) un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.punkta g) apakšpunkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, L.Ziemiņa), PRET – 5 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne,
V.Šaicāns, V.Zariņš), ATTURAS – 1 deputāts (M.Kreilis),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt faktiskās ēdināšanas pakalpojumu izmaksas (1.-4.pielikums).
2. Apstiprināt izglītojamo (izņemot 1.-4.klasei) ēdināšanas pakalpojumu izmaksas pamatojoties tikai uz
faktiskajām produktu izmaksām.
3. Apstiprināt maksu par ēdināšanas pakalpojumiem (5.pielikums).
4. Iekasēt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem un iemaksāt kasē vai norēķinu kontā līdz nākošā
mēneša 5.datumam par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar 2014.gada
30.decembra rīkojumu Nr.157-V.
5. Atcelt 2015.gada 26.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 2.§) “Par Valkas novada pamatskolu
ēdināšanas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu”.
6. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam.
7. Par lēmuma izpildi atbild izglītības iestāžu direktori.
8. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
9. Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
1.pielikums
Valkas novada domes
2015. gada 29. oktobra sēdes lēmumam
(protokols Nr.14,6.§)

Aprēķins ēdināšanas pakalpojumu faktiskajām izmaksām (izglītības iestāžu darbinieki un ārpakalpojums)

Rādītāji
Vidējās 1 pusdienu porcijas produktu izmaksas
2014. gadā
Rādītāji

Ērģemes
pamatskola

Kārķu
pamatskola

0,744

0,696

Kopējās izmaksas

Atlīdzība, t.sk.

42080,10
pavārs

23393,29

pavāra palīgs

18686,81

Ēdināšanas izdevumi 2015. g.
Proporcijas koeficients
Vidējās 1 pusdienu porcijas produktu izmaksas
Vienas porcijas pagatavošanai ieguldītā atlīdzības
daļa
Uzturēšanas izdevumi (elektroenerģija, apkure,
saimn.līdz. ,kanalizācija u.c.)
Proporcijas koeficients
Vienas porcijas pagatavošanai ieguldīto
uzturēšanas izdevumu daļa

Vienas pusdienu porcijas cena

34788,00
1,2096
0,715
0,86
5912,70
0,16996
0,12

1,70

Vijciema
pamatskola
0,688

Ozolu
pamatskola
0,730

2.pielikums
Valkas novada domes
2015. gada 29. oktobra sēdes lēmumam
(protokols Nr.14,6.§)

Aprēķins ēdināšanas pakalpojumu faktiskajām izmaksām (pirmsskolas izglītojamie)
Ērģemes
pamatskola
11472,96
6133,87
5339,09
13135,00
0,873
0,61

Kārķu
pamatskola
8119,86
5487,40
5339,09
7750,00
1,048
0,60

Vijciema
pamatskola
11475,41
6136,32
5339,09
10103,00
1,136
0,61

Ozolu
pamatskola
8305,25
5635,70
2669,54
3800,00
2,186
0,63

0,53

0,63

0,70

1,38

2350,30
0,179

972,500
0,125

2147,400
0,213

442,500
0,116

0,110
1,26
0,33

0,076
1,31
0,38

0,130
1,44
0,40

0,073
2,08
0,29

1 brokastu porcijas pagatavošanai ieguldītā atlīdzības
daļa

0,29

0,40

0,46

0,64

1 brokastu porcijas pagatavošanai ieguldīto uzturēšanas
izdevumu daļa
1 brokastu porcijas izmaksas
Produktu izmaksas uz 1 launaga porciju

0,06
0,67
0,26

0,05
0,82
0,34

0,09
0,95
0,37

0,03
0,97

1 launaga porcijas pagatavošanai ieguldītā atlīdzības
daļa

0,23

0,36

0,42

1 launaga porcijas pagatavošanai ieguldīto uzturēšanas
izdevumu daļa
1 launaga porcijas izmaksas
1 dienas ēdināšanas izmaksas kopā

0,05
0,54
2,46

0,04
0,74
2,87

0,08
0,87
3,25

3,05

Rādītāji
Atlīdzība, t.sk.
pavārs
pavāra palīgs
Ēdināšanas izdevumi 2015. g.
Proporcijas koeficients
Produktu izmaksas uz 1 pusdienu porciju
1 pusdienu porcijas pagatavošanai ieguldītā atlīdzības
daļa
Uzturēšanas izdevumi (elektroenerģija, apkure,
saimn.līdz.,kanalizācija u.c.)
Proporcijas koeficients
1 pusdienu porcijas pagatavošanai ieguldīto uzturēšanas
izdevumu daļa
1 pusdienu porcijas izmaksas
Produktu izmaksas uz 1 brokastu porciju

Vidējās 1 pusdienu porcijas produktu izmaksas
2014.gadā
Vidējās 1 brokastu porcijas produktu izmaksas
2014.gadā

0,612

0,602

0,613

0,631

0,328

0,379

0,403

0,294

Vidējās 1 launaga porcijas produktu izmaksas 2014.gadā

0,261

0,340

0,369

Vidējās produktu izmaksas 1 dienas ēdināšanai
2014.gadā

1,20

1,32

1,39

0,93

3.pielikums
Valkas novada domes
2015. gada 29. oktobra sēdes lēmumam
(protokols Nr.14,6.§)

Aprēķins ēdināšanas pakalpojumu faktiskajām izmaksām (1.-4. klasei)

Rādītāji
Atlīdzība, t.sk.
pavārs
pavāra palīgs
Ēdināšanas izdevumi 2015. g.
Proporcijas koeficients
Produktu izmaksas uz 1 pusdienu porciju
1 pusdienu porcijas pagatavošanai ieguldītā
atlīdzības daļa
Uzturēšanas izdevumi (elektroenerģija, apkure,
saimn.līdz.,kanalizācija u.c.)
Proporcijas koeficients
1 pusdienu porcijas pagatavošanai ieguldīto
uzturēšanas izdevumu daļa
1 pusdienu porcijas izmaksas
Produktu izmaksas uz 1 brokastu porciju
1 brokastu porcijas pagatavošanai ieguldītā
atlīdzības daļa
1 brokastu porcijas pagatavošanai ieguldīto
uzturēšanas izdevumu daļa
1 brokastu porcijas izmaksas
1 dienas ēdināšanas izmaksas kopā
Vidējās 1 pusdienu porcijas produktu izmaksas
2014.gadā
Vidējās 1 brokastu porcijas produktu izmaksas
2014.gadā
Vidējās produktu izmaksas 1 dienas ēdināšanai
2014.gadā

Ērģemes
pamatskol
a
11472,96
6133,87
5339,09
13135,00
0,873
0,71

Kārķu
pamatskol
a
8119,86
5487,40
5339,09
7750,00
1,048
0,66

Vijciema
pamatskol
a
11475,41
6136,32
5339,09
10103,00
1,136
0,56

Ozolu
pamatskol
a
8305,25
5635,70
2669,54
3800,00
2,186
1,11

0,62

0,69

0,64

2,43

2350,30
0,179

972,500
0,125

2147,400
0,213

442,500
0,116

0,126
1,45
0,14

0,083
1,44
0,38

0,120
1,32
0,28

0,129
3,67

0,12

0,40

0,32

0,02
0,29
1,73

0,05
0,82
2,26

0,06
0,65
1,97

3,67

0,705

0,662

0,563

1,110

0,139

0,379

0,278

0,84

1,04

0,84

1,11

4.pielikums
Valkas novada domes
2015. gada 29. oktobra sēdes lēmumam
(protokols Nr.14,6.§)

Aprēķins ēdināšanas pakalpojumu faktiskajām izmaksām (5.-9. klasei)

Rādītāji
Atlīdzība, t.sk.
pavārs
pavāra palīgs
Ēdināšanas izdevumi 2015. g.
Proporcijas koeficients
Produktu izmaksas uz 1 pusdienu porciju
1 pusdienu porcijas pagatavošanai ieguldītā
atlīdzības daļa
Uzturēšanas izdevumi (elektroenerģija, apkure,
saimn.līdz., kanalizācija u.c.)
Proporcijas koeficients
1 pusdienu porcijas pagatavošanai ieguldīto
uzturēšanas izdevumu daļa
Vienas pusdienu porcijas izmaksas
Produktu izmaksas uz 1 brokastu porciju
1 brokastu porcijas pagatavošanai ieguldītā
atlīdzības daļa
1 brokastu porcijas pagatavošanai ieguldīto
uzturēšanas izdevumu daļa
1 brokastu porcijas izmaksas
1 dienas ēdināšanas izmaksas kopā
Vidējās 1 pusdienu porcijas produktu izmaksas
2014. gadā
Vidējās 1 brokastu porcijas produktu izmaksas
2014. gadā
Vidējās produktu izmaksas 1 dienas ēdināšanai
2014. gadā

Ērģemes
pamatsk
ola
11472,96
6133,87
5339,09
13135,00
0,873
0,74

Kārķu
pamatsk
ola
8119,86
5487,40
5339,09
7750,00
1,048
0,70

Vijciema
pamatsk
ola
11475,41
6136,32
5339,09
10103,00
1,136
0,69

Ozolu
pamatsk
ola
8305,25
5635,70
2669,54
3800,00
2,186
0,73

0,65

0,73

0,78

1,60

2350,30
0,179

972,500
0,125

2147,400
0,213

442,500
0,116

0,133
1,53
0,14

0,087
1,51

0,146
1,62

0,085
2,41

0,02
0,29
1,81

1,51

1,62

2,41

0,744

0,696

0,688

0,730

0,70

0,69

0,73

0,12

0,139
0,88

5.pielikums
Valkas novada
domes
2015. gada 29.otobra sēdes lēmumam

Maksa par ēdināšanas pakalpojumu Valkas novada izglītības iestādēs
Ēdināšanas pakalpojums
Pirmsskolas grupu
izglītojamie
Ērģemes pamatskola

Vijciema pamatskola

5.-9. klašu
izglītojamie

1.-4. klašu
izglītojamie

Izglītības
iestāžu
darbinieki

brokastis 0.14
pusdienas 0.75

0,00

pusdienas 1.70

1,20
t.sk. brokastis 0.33
pusdienas 0.61
launags 0.26
1,39

Kārķu pamatskola

Ozolu pamatskola

t.sk. brokastis 0.40
pusdienas 0.62
launags 0.37
1,32
t.sk. brokastis 0.38
pusdienas 0.60
launags 0.34
0,93
t.sk. brokastis 0.30
pusdienas 0.63

pusdienas 0.69

0,00

pusdienas 1.70

pusdienas 0.70

0,00

pusdienas 1.70

pusdienas 0.73

0,00

pusdienas 1.70

*Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.1206 3.punktu 1.-4. klašu izglītojamiem tiek piešķirta valsts
apmaksāta ēdināšana
**Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 12.punktu, izglītības
iestāžu sniegtie ēdināšanas pakalpojumi ir ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamie pakalpojumi
Ēdināšanas ārpakalpojums
Iestādes nosaukums

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Visas iestādes
pusdienas
porcija
*PVN piemēro atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam

Cena bez
PVN, EUR

1,70

Cena
ar
PVN,
EUR

PVN, EUR

0,36

2,06

7.§
Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmuma
“Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu”
(protokols Nr.2, 2.§) 57. pielikumā
__________________________________________________________
(I.GRANDAVA)
Valkas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Vijciema pagasta pārvaldes vadītājas Mārītes
Kalniņas par jaunas amata vietas Vijciema feldšerpunktā - Kurinātājs 0.25 slodzes nepieciešamību sākot
ar 2015.gada 1.novembri.
Amata pienākumos būs telpu kurināšana un ziemas periodā sniega tīrīšana pie feldšerpunkta un
malkas šķūņa.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 19.oktobra sēdes lēmumu
(protokols Nr.8, 8.§) vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 13.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – 1
deputāts (V.Šaicāns),
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Izdarīt Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumā „Par Valkas novada domes
administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.2, 2.§) šādu grozījumu:
1.1. Apstiprināt 57.pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā);
2. Veikt attiecīgus grozījumus Valkas novada domes pamatbudžetā.
3. Par lēmuma izpildi atbild Grāmatvedības un finanšu nodaļa.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.novembrī.
Pielikums
Valkas novada domes
2015. gada 29.oktobra sēdes lēmumam
(protokols Nr.14, 7.§)
57.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumam
(protokols Nr.2, 2.§)

Vijciema pagasta feldšerpunkta darbinieku
amata vietu un darba samaksas saraksts
Nr.
p.k
.

Amats

Amata
vietu
skaits

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

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

1.

Feldšerpunkta vadītājs

0.55

565

565.00

2.

Kurinātājs (7 mēneši)

0.25

360

360.00

Deputāts V.Šaicāns plkst.11:10 atstāj sēžu zāli.
8.§
Par projektu “Vidzemē man būt!”
_________________________________________
(R.Rastaks)
Valkas novada dome ir saņēmusi aicinājumu no biedrības “Balvu olūts” rast iespēju finansiāli atbalstīt
projektu “Vidzemē man būt!“.
Projekta ietvaros plānots izdot foto un dzejas grāmatu komplektu, kuru veidos divas grāmatas atsevišķi fotogrāfiju grāmata un atsevišķi dzejas grāmata, katra 200 lpp. bieza. Grāmatas veido stāstu par
Vidzemi un cilvēkiem, kas tajā dzīvo. Grāmatu autori būs 50 profesionāli fotogrāfi un 200 labākie
Vidzemes dzejnieki. Autoru izvēle notiks pēc pašvaldību lēmuma pieņemšanas.
Projektu realizē biedrības “Balvu olūts”. Finansējuma piesaistīšanas gadījumā komplektu izdos
2016. gada maijā, plānotā tirāža 6000 eksemplāru, par cenu EUR 10.00 ar PVN. Pašvaldības atbalsts
tiks realizēts, kā noteikta skaita grāmatu komplektu iegāde veicot priekšapmaksu.
Pašvaldība, kura atbalstījusi projektu, iegūs noteiktu grāmatu skaitu, kā arī grāmatas sadaļā –
atbalstītāji, tiks ievietots pašvaldības logo.
Deputāti apspriež sagatavoto lēmumprojektu. Ņemot vērā, ka tuvojas finanšu gada beigas, šāda veida
projektiem finansējums ir iztērēts. Līdz ar to tiek izteikts piedāvājums noraidīt aicinājumu piedalīties
projektā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 19.oktobra sēdes lēmumu
(protokols Nr.8, 10.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 19.punkta, atklāti vārdiski
balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova,
A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nepiešķirt finansiālu atbalstu projekta “Vidzemē man būt!“ ietvaros izveidotā grāmatu komplekta
iegādei, pašvaldības budžeta līdzekļu trūkuma dēļ.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Plkst.11:15 sēžu zālē ierodas deputāts V.Šaicāns.
9.§
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Valkas Namsaimnieks” pamatkapitāla palielināšanu
_______________________________________________________________________________
(V.Zariņš)
2009.gada 30.martā Valkas pilsētas dome pieņēma lēmumu par finanšu līdzekļu ieguldīšanu SIA
„Valkas Namsaimnieks” pamatkapitālā, lai pilsētas iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvu komunālo
pakalpojumu sniegšanu un to uzlabošanu. Lēmums paredzēja pamatkapitāla palielināšanu katru gadu.
Esošais pamatkapitāls ir apmaksāts pilnā apmērā, līdz ar to ir iespējams veikt pamatkapitāla
palielināšanu.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” palielinātais pamatkapitāls tiks apmaksāts
ar naudas ieguldījumu EUR 35448,- (trīsdesmit pieci tūkstoši četri simti četrdesmit astoņi euro) apmērā,
samaksu veicot ne vēlāk kā viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas, kā arī ar mantisko
ieguldījumu – transportlīdzekli: lietotu kravas furgonu CITROEN JUMPY, pirmo reizi reģistrēts
15.07.2008., valsts reģ.Nr. HE667, šasijas Nr. VF7XURKHK64129151, transportlīdzekļa reģistrācijas
apliecības Nr. AF 1371046.

Lai pamatkapitālā ieguldītu transportlīdzekli, Valkas novada dome ir pasūtījusi transportlīdzekļa
novērtējumu. Novērtējumu ir veicis LR Uzņēmumu reģistra mantisko ieguldījumu vērtēšanas tehniskais
eksperts Juris Rungulis, STZELNA sertifikāts Nr.13, LR SB Sertifikāts AA-194, LR ZM Atestāts Nr.39.
Saskaņā ar vērtējumu, transportlīdzekļa vērtība ir EUR 2800,- (divi tūkstoši astoņi simti euro).
2015.gada 4.augustā ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.454 „Noteikumi par publiskas
personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem”. Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 46.panta 4.daļa nosaka, ka Publiskas personas kapitālsabiedrības
statūtu nosacījumi drīkst atšķirties no tipveida statūtu noteikumiem tikai tad, ja tipveida statūti šādu
atšķirību tieši atļauj. Līdz ar to ir nepieciešams vienlaicīgi izdarīt grozījumus arī citos SIA „Valkas
Namsaimnieks” statūtos, lai tie atbilstu tipveida statūtiem.
Atbilstoši Komerclikuma 151.panta 3.daļai, 152.pantam un 153.pantam, Publiskas personas kapitāla
daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. un 63.pantam, lēmumu par pašvaldības
kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanu pieņem dalībnieku sapulce. Tā kā vienīgais SIA „Valkas
Namsaimnieks” dalībnieks ir Valkas novada dome ar 100% kapitāla daļu, tad lēmumu par pamatkapitāla
palielināšanu var pieņemt Valkas novada dome. Esošais pamatkapitāls ir apmaksāts pilnā apmērā, līdz ar
to ir iespējams veikt pamatkapitāla palielināšanu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Valkas novada domes Finanšu komitejas 2015.gada
19.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.8, 11.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas
1.punkta, Komerclikuma 151., 152.,153. un 154.panta, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 46.panta 4.daļas, 62. un 63.panta, 2015.gada 4.augusta MK noteikumiem Nr.454
„Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem” atklāti vārdiski
balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula,
A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

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

Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” (vienotais reģistrācijas
numurs 44103055060) (turpmāk – Sabiedrība) pamatkapitālu. Sabiedrības pamatkapitālu palielināt,
palielinot esošo kapitāla daļu skaitu, pamatojoties uz dalībnieka ieguldījumiem Sabiedrības
pamatkapitālā naudas līdzekļu veidā EUR 35448,- (trīsdesmit pieci tūkstoši četri simti četrdesmit
astoņi euro) apmērā un uz dalībnieka mantisko ieguldījumu EUR 2800,- (divi tūkstoši astoņi simti
euro) apmērā.
Pēc pamatkapitāla palielināšanas Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1110040,- (viens miljons
simt desmit tūkstoši četrdesmit euro) apmērā, kas sastāv no 1110040 (viens miljons simt desmit
tūkstoši četrdesmit) kapitāla daļām. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir EUR 1 (viens euro).
Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” pamatkapitāla palielināšanas
noteikumus (1.pielikums).
Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” Statūtu grozījumus
(2.pielikums).
Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” Statūtu jauno redakciju
(3.pielikums).
Ar šī lēmuma izpildi saistītos izdevumus apmaksāt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas
Namsaimnieks” līdzekļiem.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklim Ivo Meļķim iesniegt un
saņemt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā grozījumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Valkas Namsaimnieks” pamatdokumentos.
Par lēmuma izpildi atbild sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis
Ivo Meļķis.
Lēmuma izpildi kontrolēt Valkas novada domes priekšsēdētājam.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
1.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 29.oktobra sēdes lēmumam
(protokols Nr.14, 9.§)

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Valkas Namsaimnieks”
PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANAS NOTEIKUMI

1. Valkas novada dome (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009114839) kā vienīgā Sabiedrības
ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks”, reģistrācijas Nr. 44103055060, juridiskā adrese
Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads (turpmāk tekstā Sabiedrība), kapitāla daļu turētāja palielina
Sabiedrības pamatkapitālu par EUR 38248,- (trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit astoņi
euro), izdarot naudas ieguldījumu EUR 35448,- (trīsdesmit pieci tūkstoši četri simti četrdesmit
astoņi euro) apmērā un mantisko ieguldījumu (transportlīdzekli: lietotu kravas furgonu CITROEN
JUMPY, pirmo reizi reģistrēts 15.07.2008., valsts reģ.Nr. HE667, šasijas Nr.
VF7XURKHK64129151, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības Nr. AF 1371046) EUR 2800,(divi tūkstoši astoņi simti euro) apmērā sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu
Sabiedrības jaunu kapitāla daļu skaitu.
2. Līdzšinējais Sabiedrības pamatkapitāla lielums EUR 1071792,- (viens miljons septiņdesmit viens
tūkstotis septiņi simti deviņdesmit divi euro). Vienas daļas nominālvērtība ir EUR 1,- (viens euro).
3. Visas esošās daļas EUR 1071792,- (viens miljons septiņdesmit viens tūkstotis septiņi simti
deviņdesmit divi euro) apmērā ir pilnībā apmaksātas.
4. Pamatkapitāls tiek palielināts par EUR 38248,- (trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit
astoņi euro) un izdotas jaunas 38248 (trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit astoņas)
kapitāla daļas.
5. Pēc pamatkapitāla palielināšanas Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1110040,- (viens miljons
simt desmit tūkstoši četrdesmit euro) apmērā, kas sastāv no 1110040 (viens miljons simt desmit
tūkstoši četrdesmit) kapitāla daļām. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir EUR 1,- (viens euro).
6. Pamatkapitāla palielinājums (ieguldījums) jāveic viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas
brīža.
7. Juridiskais pamatojums Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai ir Sabiedrības darbības mērķu
izpilde un ilgtermiņa saimnieciskās attīstības plāns.
8. Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts Sabiedrības statūtu grozījumu (jaunās redakcijas)
reģistrācijas brīdī Komercreģistrā.
9. Jaunās daļas dod tiesības uz dividendi ar reģistrācijas brīdi Komercreģistrā.
Valkā, 2015. gada ___.__________
kapitāla daļu turētāja pārstāvis

_____________________________
Valkas novada domes priekšsēdētājs
V.A.Krauklis

2.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 29.oktobra sēdes lēmumam
(protokols Nr.14,9.§)

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Valkas Namsaimnieks”
statūtu grozījumi
Izdarīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” statūtos šādus grozījumus:
1. Izteikt 3.-14.punktu un nodaļas šādā redakcijā:
„3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības
pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm,
kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.”
II. Pamatkapitāls un daļa
4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 1110040,- euro.
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 1110040 kapitāla daļās.
6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro.
III. Valde
7. Valdes sastāvā ir viens loceklis.
8. Valdes locekli ievēl amatā uz pieciem gadiem.
9. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu
jautājumu izlemšanai:
9.1. Sabiedrības kārtējā gada budžeta apstiprināšana;
9.2. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
9.3. aizdevuma un aizņēmuma līguma slēgšana;
9.4. līdzdalības iegūšana, palielināšana vai samazināšana citās kapitālsabiedrībās, biedrībās,
nodibinājumos, līgumsabiedrībās;
9.5. speciālo kapitālu (fondu) veidošana un to līdzekļu izlietošana;
9.6. vekseļu izdošana Sabiedrības vārdā, ķīlu izsniegšana Sabiedrības parāda saistību
nodrošināšanai. Sabiedrība neizsniedz galvojumus, garantijas un ķīlas trešo personu parāda saistību
nodrošināšanai;
9.7. koncerna līguma noslēgšana, grozīšana vai izbeigšana;
9.8. esošo darbības veidu pārtraukšana un vispārīgo darbības principu noteikšana.”
2. Izslēgt 10.-14.punktu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis __________________ Vents Armands Krauklis
Valkā, 2015.gada _____._________________

3.pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 29.oktobra sēdes lēmumam
(protokols Nr.14, 9.§)
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Valkas Namsaimnieks”
statūti
/jaunā redakcijā/
I. Vispārīgie jautājumi
1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valkas Namsaimnieks” (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
2.1. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32);
2.2. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
2.3.Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10);
2.4. Citu inženiersistēmu montāža (43.29);
2.5. Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30);
2.6. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00);
2.7. Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11);
2.8. Vispārējā ēku tīrīšana (81.21);
2.9. Citas ēku ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības (81.22);
2.10. Ēku nojaukšana un būvlaukumu sagatavošana (43.1);
2.11. Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20);
2.12. Ainavu veidošana un uzturēšanas darbības (81.30);
2.13. Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41);
2.14. Cauruļvadu transports (49.50);
2.15. Sava nekustāmā īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10);
2.16. Tehniskās pārbaudes un analīze (71.20);
2.17. Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings(77.32);
2.18. Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23);
2.19. Uzglabāšanas un noliktavu saimniecība (52.10);
2.20. Apmetēja darbi (43.31);
2.21. Galdnieku darbi (43.32);
2.22. Grīdas un sienu apdare (43.33);
2.23. Krāsotāju un stiklinieku darbi (43.34);
2.24. Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39);
2.25. Citi specializētie būvdarbi (43.9);
2.26. Jumta seguma uzklāšana (43.91);
2.27. Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99);
2.28. Iekasēšanas aģentūru un kredītbiroju pakalpojumi (82.91);
2.29. Finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
(66.1);
2.30. Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai kopumā (84.2);
2.31. Datu apstrāde (72.3);
2.32. u.c. statūtos paredzētā darbība (00.00).
„3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības
pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm,
kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.”
II. Pamatkapitāls un daļa
4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 1110040,- euro.
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 1110040 kapitāla daļās.
6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro.
III. Valde
7. Valdes sastāvā ir viens loceklis.
8. Valdes locekli ievēl amatā uz pieciem gadiem.

9. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu
jautājumu izlemšanai:
9.1. Sabiedrības kārtējā gada budžeta apstiprināšana;
9.2. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
9.3. aizdevuma un aizņēmuma līguma slēgšana;
9.4. līdzdalības iegūšana, palielināšana vai samazināšana citās kapitālsabiedrībās, biedrībās,
nodibinājumos, līgumsabiedrībās;
9.5. speciālo kapitālu (fondu) veidošana un to līdzekļu izlietošana;
9.6. vekseļu izdošana Sabiedrības vārdā, ķīlu izsniegšana Sabiedrības parāda saistību
nodrošināšanai. Sabiedrība neizsniedz galvojumus, garantijas un ķīlas trešo personu parāda saistību
nodrošināšanai;
9.7. koncerna līguma noslēgšana, grozīšana vai izbeigšana;
9.8. esošo darbības veidu pārtraukšana un vispārīgo darbības principu noteikšana.
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ___________________ Vents Armands Krauklis
Valkā, 2015.gada ______.__________________
10.§
Par saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Valkas novada domes 2015. gada 29. janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2015. gada pamatbudžets”” apstiprināšanu
________________________________________________________________________
(I.Markova)
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, saņemtajiem iestāžu un
struktūrvienību iesniegumiem, piešķirtajiem aizņēmumiem, Pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumos
apkopoti sekojoši grozījumu priekšlikumi:
• Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi, kā arī to izlietojums;
• Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;
• Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 19.oktobra sēdes lēmumu
(protokols Nr.8, 9.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta un 46.panta, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 16.panta, deputātiem atklāti vārdiski balsojot: PAR – 10 deputāti (V.A.Krauklis,
U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, S.Pilskalne, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET –
3 deputāti (A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns), ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets”” (pielikumā).
2. Saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi Valkas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets” triju dienu laikā rakstveidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē Valkas novada domes priekšsēdētājs.

2015.gada 29.oktobrī

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā

Nr.18
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2015.gada 29.oktobra sēdes lēmumu
(protokols Nr.14,10.§)

Grozījumi 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Valkas novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžets”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.un 46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu

1.
2.

Apstiprināt 2015.gada Valkas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumi
(1.pielikums).
Paskaidrojošais raksts (2.pielikums).

2.pielikums
pie Valkas novada domes
2015.gada 29.oktobra
saistošiem noteikumiem Nr.18
Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.18
„Grozījumi Valkas novada domes 2015. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Valkas novada
domes 2015. gada pamatbudžets”
paskaidrojuma raksts
Saskaņā ar Valkas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) iepriekš pieņemtajiem lēmumiem
,saņemtajiem iestāžu ,struktūrvienību iesniegumiem , Pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumos apkopoti sekojoši
grozījumu priekšlikumi:
•
Precizēti pašvaldības budžeta ieņēmumi ,kā arī to izlietojums;
•
Precizēti izdevumi pamatbudžetā pa valdības funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas
kodiem;
•
Precizēta pamatbudžeta finansēšanas daļa;
•
Precizēti izdevumi iestādēm un struktūrvienībām;
1. Ieņēmumi
Pamatojoties uz citiem prognozētajiem ieņēmumiem, veikti grozījumi budžeta ieņēmumu prognozē –
palielinājums EUR 56922 - ,tajā skaitā saņemtie transferti EUR 3778.-, ieņēmumi no sniegtajiem maksas
pakalpojumiem EUR 45980.- un citi pašu ieņēmumi EUR 7164.-;
2. Izdevumi
Budžeta izdevumu daļā precizēti izdevumi un pašvaldības finansējums pa funkcionālajām kategorijām un
ekonomiskās klasifikācijas kodiem , kopumā izdevumus palielinot par EUR 271188.-.
2.1. Vispārējiem vadības dienestiem kopumā izdevumi palielināti par EUR 2885.-, tajā skaitā:
•
Palielināti Valkas novada domei EUR 3185.- ;
•
Samazināti Kārķu pagasta pārvaldei EUR 300.- pēc iesnieguma;
•
2.2. Ekonomiskajai darbībai izdevumi palielināti par EUR 3778,- tajā skaitā projektam “Mācību platforma
“Jauniešu uzņēmējdarbības spēju pilnveidošana un attīstīšana””.
2.3. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai palielināti izdevumi par EUR 264225,- ,tajā skaitā:
•
Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai jaunas tehnikas iegādei EUR 221430.-;
•
Siltumsaimniecības nodaļai EUR 42795.- PVN nomaksai .
2.4. Atpūtai, kultūrai un reliģijai izdevumi kopumā palielināti par EUR 300.-, tajā skaitā Kārķu pagasta sporta
pasākumiem EUR 300.-;
3.

Finansēšana - aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa :
Piešķirts aizņēmums Valsts kasē EUR 221430.- jaunas specializētas kravas automašīnas, ar manipulatoru un
ziemas darba aprīkojumu, iegādei.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

11.§
Par noteikumu Nr.3 „Transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība
Valkas novada domē” apstiprināšanu
____________________________________________________________________________
(A.ĶĪKULE)
Ar Valkas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumu (protokols Nr.15, 20.§) tika apstiprināti
noteikumi Nr.14 „Transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība Valkas novada domē”.
Lai nodrošinātu precīzāku novada domes īpašumā un lietošanā esošu transportlīdzekļu
izmantošanas un izdevumu uzskaiti, ir nepieciešams veikt grozījumus noteikumos Nr.14
„Transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība Valkas novada domē”. Ņemot vērā, ka

grozījumi ievērojami skar arī noteikumu pielikumus, tad, lai noteikumus būtu ērtāk lietot, ir priekšlikums
apstiprināt jaunus noteikumus.
Ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 19.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 12.§) un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.2 panta piekto daļu, Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumu
Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”
64.un 65.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET –
nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.
2.
3.
4.
5.

Atcelt Valkas novada domes 2014.gada 30.oktobra noteikumus Nr.14 „Transportlīdzekļu
izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība Valkas novada domē”.
Apstiprināt noteikumus Nr.3 „Transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība
Valkas novada domē” (pielikumā).
Uzdot Valkas novada domes administrācijas, iestāžu un nodaļu vadītājiem nodrošināt lēmuma
izpildi.
Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.novembrī.
2015.gada 29.oktobrī

NOTEIKUMI
Nr.3
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2015.gada 29.oktobra sēdes lēmumu
(protokols Nr.14, 11.§)

Transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība
Valkas novada domē
Izdoti saskaņā likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu un
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 5.2 panta piekto daļu, Ministru kabineta 21.06.2010.
noteikumu Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” XI nodaļu

1. Vispārīgie jautājumi
1.

2.

3.

Noteikumi „Transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība Valkas novada domē”
(turpmāk – Noteikumi) nosaka Valkas novada domes (turpmāk – Pašvaldība) rīcībā esoša
transportlīdzekļa - vieglā pasažieru, speciālā transporta, operatīvā autotransporta izmantošanas
un izdevumu uzskaites kārtību.
Pašvaldībā var tikt izmantots transportlīdzeklis, kurš:
2.1. ir pašvaldības īpašums,
2.2. tiek nomāts vai patapināts,
2.3. ir citu personu īpašums, ja pašvaldības funkciju veikšanai pašvaldības rīcībā nav
nepieciešamās transporta vienības vai arī ekonomiski lietderīgāk ir izmantot ārpakalpojumu.
Šādā gadījumā transporta pakalpojumi tiek pirkti.
Lietotie termini šo noteikumu izpratnē:
3.1. Transportlīdzeklis - Pašvaldības lietošanā esošs transportlīdzeklis - vieglais pasažieru
transportlīdzeklis, pasažieru autobuss, speciālais autotransports, traktortehnika, kas var būt
Pašvaldības īpašumā esošs vai no trešajām personām iznomāts vai patapināts
transportlīdzeklis.
3.2. Transportlīdzekļa vadītājs – darbinieks, ar kuru noslēgts līgums par darbinieka materiālo
atbildību, par konkrēto transportlīdzekli atbildīgā persona vai darbinieks, kurš lieto konkrēto
transportlīdzekli uz noteiktu laiku;
3.3. Atbildīgais darbinieks –
3.3.1. Pašvaldības administrācijā iestādes vadītāja kompetenci īsteno Pašvaldības
izpilddirektors, par transportlīdzekļa izmantošanas organizēšanu un lietderīgu

noslogojumu atbildīgs izpilddirektora palīgs,
Par transportlīdzekļa izmantošanas organizēšanu un lietderīgu noslogojumu atbildība
pagastu pārvaldēs – pārvaldes vadītājs, iestādēs – iestādes vadītājs, nodaļās –
nodaļas vadītājs,
3.3.3. Pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs ierosināt disciplinārlietu transportlīdzekļa
vadītājam – atbildīgajai personai, ja tā pārkāpj transportlīdzekļu izmantošanas un
glabāšanas kārtību.
Noteikumi ir saistoši visiem pašvaldības darbiniekiem, kuri izmanto Pašvaldības rīcībā esošu
transportlīdzekli. Šo Noteikumu viens eksemplārs glabājas katrā Pašvaldības iestādē vai nodaļā,
kuru rīcība ir kāda no Noteikumu 3.1.punktā uzskaitītām transportlīdzekļa vienībām.
Transportlīdzeklis izmantojams Pašvaldības funkciju veikšanai, darbinieku un Valkas novada
domes deputātu darba pienākumu pildīšanai, darba uzdevumu izpildes atvieglošanai un darba
kvalitātes uzlabošanai. Ārpus darba laika un brīvdienās transportlīdzeklis izmantojams saskaņā ar
attiecīgās iestādes/nodaļas vadītāja mutisku rīkojumu, ja tas saistīts ar tiešo darba pienākumu
veikšanu. Transportlīdzekli nav atļauts izmantot personīgām vajadzībām, atvaļinājuma vai
pārejošas darba nespējas laikā.
Transportlīdzeklis darba pienākumu veikšanai izmantojams izvērtējot tā lietošanas lietderību
(steidzamība, galamērķa sasniegšanas ātrums), brauciens saistīts ar vairāku uzdevumu izpildi, ceļā
pavadāmā darba laika saīsināšana, ekonomiskais ieguvums (vai ir lētāk kā ar sabiedrisko
transportu), pasažieru skaits, kravas pārvadāšanas nepieciešamība u.c. kritēriji).
Transportlīdzeklis ir izmantojams, ja tas ir tehniskā kārtībā, aprīkots saskaņā ar Latvijas Republikas
Ceļu satiksmes noteikumiem, tam ir veikta tehniskā apskate un obligātā civiltiesiskās atbildības
apdrošināšana. Par citiem apdrošināšanas veidiem lemj novada domes izpilddirektors kopā ar
attiecīgās iestādes/nodaļas vadītāju, kura atbildībā ir konkrētais transporta līdzeklis.
Atļauju Pašvaldības transportlīdzeklim izbraukt ārpus Latvijas Republikas, izņemot Igaunijas
Republikas Valgas pilsētu, dod izpilddirektors vai priekšsēdētājs, nepieciešamības gadījumā
izdodot rīkojumu par komandējumu.
Atskaitei par Pašvaldības transportlīdzekļu izmantošanu tiek izmantotas vienota parauga
ceļazīmes:
9.1. vieglajam autotransportam, kuram operativitātes nodrošināšanai transportlīdzekļa stāvvieta
noteikta dzīvesvietas adrese (1.pielikums),
9.2. pārējam vieglajam autotransportam un autobusiem (2.pielikums),
9.3. speciālajam transportlīdzeklim un traktortehnikai (3.pielikums),
9.4. nomātam vai patapinātam transportlīdzeklim (4.pielikums).
Par novada domes īpašumā esoša transportlīdzekļa izmantošanu atbildīgais darbinieks
nodrošina materiālās atbildības līguma (patstāvīgā vai uz noteiktu laiku) noformēšanu, kam kā
pielikums jāpievieno autovadītāja apliecības kopija, kurā jābūt atbilstošas atzīmes par atbilstošas
kategorijas esamību un rakstiski jāapliecina derīguma termiņš veselības pārbaudei par atļauju vadīt
transportlīdzekli (informāciju var iegūt izmantojot CSDD e-pakalpojumus vai pa informatīvo tālruni
90004099).
Transportlīdzeklim var tikt uzstādīta auto uzraudzības sistēmas iekārta (turpmāk - AUS), kas uztver
globālās pozicionēšanas sistēmas satelītu raidītos signālus, lai veiktu braucienu maršrutu un
lietderības kontroli.
3.3.2.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

2. Transportlīdzekļa izmantošanas kārtība
12.

Pašvaldības rīcībā esošu transportlīdzekli pašvaldības funkciju nodrošināšanai var izmantot un
pieteikt, saskaņojot izmantošanas laiku un ilgumu ar atbildīgo darbinieku:
12.1. Pašvaldības administrācijas autotransporta izmantošanas nepieciešamību iestāžu/nodaļu
darbinieki un Valkas novada domes deputāti var pieteikt izpilddirektora palīgam personīgi
vai pa tālruni 64722203, mobilo tālruni 25449980;
12.2. Pasažieru autobusu izmantošanas nepieciešamību Pašvaldības iestāžu, nodaļu
vajadzībām piesaka, iesniedzot rakstisku pieteikumu – iesniegumu izpilddirektora palīgam,
kurš pieteikumu saskaņo ar iestādes atbildīgo personu, kura rīcībā ir piemērots
transportlīdzeklis.
12.3. Saskaņojot ar nodaļas vadītāju, Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas rīcībā
esošus transportlīdzekļus, traktortehniku, speciālo tehniku un tml., kad tie nav aizņemti
nodaļas plānoto darbu laikā, var pieteikt pa mobilo tālruni 26333885;
12.4. Saskaņojot ar nodaļas vadītāju, Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas rīcībā esošus
transportlīdzekļus, speciālo transportu, kad tie nav aizņemti nodaļas plānoto darbu laikā,
var pieteikt pa tālruni 64723402 vai mobilo tālruni 26333453;
12.5. Novada pagastu pārvalžu rīcībā esošus transportlīdzekļus, izņemot pasažieru autobusus,
saskaņojot ar pagastu pārvalžu vadītājiem, kad tie nav aizņemti pārvaldes plānoto darbu
laikā.

13.

14.
15.
16.

12.6. Lai racionāli un efektīvi izmantotu Pašvaldības vieglos pasažieru transportlīdzekļus,
iestāžu/nodaļu, izņemot pagastu pārvaldes un to teritorijās esošās iestādes, vadītājiem ir
pienākums informēt izpilddirektora palīgu vai izpilddirektoru, par brauciena nepieciešamību
ārpus novada.
Lai efektīvi nodrošinātu transportlīdzekļu izmantošanu, ievērojot darbinieku noslogojumu un tiešo
darba pienākumu veikšanas prioritātes, Valkas novada domes administrācijas darbinieki darba
pienākumu veikšanai nepieciešamajos gadījumos var vienlaikus veikt autotransporta vadītāja
pienākumus, par ko tiek noslēgts materiālās atbildības līgums par konkrētā transportlīdzekļa
izmantošanu.
Pēc transportlīdzekļa izmantošanas jāveic ieraksts par braucienu ceļazīmē un jāapstiprina ar
parakstu.
Degvielas patēriņa un nobraukuma limiti un transportlīdzekļa atrašanās pēc darba laika, brīvdienās
un svētku dienās katram transportlīdzeklim tiek noteikts ar atsevišķu Valkas novada domes
rīkojumu, kurš katru gadu tiek aktualizēts.
Pašvaldības funkciju pildīšanas operativitātes nodrošināšanai, rīkojumā par transportlīdzekļa
atrašanos pēc darba laika, brīvdienās un svētku dienās, var tikt noteikts darbinieku loks, kuru
lietošanā nodotā transportlīdzekļa stāvvieta noteikta darbinieka dzīvesvieta.
3. Transportlīdzekļa vadītāja pienākumi

17.
18.
19.
20.

21.
22.

Transportlīdzekļa vadītājs ir atbildīgs uz noslēgtā materiālās atbildības līguma pamata par tam
rīcībā nodotu transportlīdzekli un par savlaicīgu ikgadējās tehniskās apskates un transportlīdzekļu
obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas termiņu ievērošanu.
Transportlīdzekļa vadītājam, atgriežoties stāvvietā, jāveic ieraksti ceļazīmē par transportlīdzekļa
izmantošanu. Izrakstītajai ceļazīmei līdz perioda noslēgumam (noteiktas dienas, nedēļa) jāglabājas
attiecīgajā transportlīdzeklī.
Transportlīdzekļa vadītājs ir atbildīgs par noteiktās degvielas patēriņa normas 100 km
nobraukumam vai 1 motorstundai ievērošanu un transportlīdzekļa ekspluatāciju saskaņā ar
Transportlīdzekļa tehniskajām normām.
Transportlīdzekļa vadītājam nekavējoties jābrīdina administrācijas/iestādes/nodaļas atbildīgais
darbinieks par atklātajiem transportlīdzekļa tehniskajiem vai citiem defektiem, kuri liedz turpināt
kustību, kā arī par ceļu satiksmes negadījumiem. Par tehniskiem vai citiem defektiem, kuri neliedz
turpināt kustību vai transportlīdzekļa lietošanu, vadītājs informē atbildīgo darbinieku, atgriežoties
darba vietā.
Transportlīdzekļa vadītājs drīkst atstāt transportlīdzekļa vadītāja vietu tikai tad, ja ir veikts viss
nepieciešamais, lai novērstu transportlīdzekļa izkustēšanos no vietas un novērsta iespēja to lietot
bez transportlīdzekļa vadītāja ziņas.
Transportlīdzekļa vadītājam ir jāievēro Latvijas Republikas Ceļu satiksmes noteikumi.
4. Atbildīgo darbinieku pienākumi

23.

24.

25.

Par Pašvaldības administrācijas transportlīdzekļu izmantošanas kārtību atbildīgajam darbiniekam –
izpilddirektora palīgam un par Pašvaldības iestāžu un nodaļu transportlīdzekļu izmantošanas
kārtību atbildīgajam darbiniekam ir pienākums:
23.1. Plānot un koordinēt Pašvaldības transportlīdzekļu izmantošanas secību saskaņā ar domes
darbinieku pamatotiem pieprasījumiem. Prioritāti Pašvaldības administrācijā nosaka
priekšsēdētājs vai izpilddirektors, iestādē vai nodaļā – vadītājs vai izpilddirektors.
23.2. Izrakstīt un pieņemt noformētas Noteikumos apstiprināta parauga ceļazīmes, pārbaudīt
aizpildīšanas pareizību.
23.3. Izrakstīt ceļazīmi uz laika periodu ne ilgāku kā uz nedēļu, bet nepārsniedzot nākošā
mēneša 1.datumu. Ceļazīmes numurē un reģistrē žurnālā.
23.4. Pārbaudīt ceļazīmju aizpildīšanas kārtību, kopā ar degvielas čekiem un atskaitēm par
degvielas iegādi, izlietojumu (akti par izlietotās degvielas norakstīšanu) iesniegt
Grāmatvedības un finanšu nodaļā līdz kārtējā mēneša 10.datumam,
23.5. Plānot un koordinēt kopā ar transportlīdzekļu vadītāju autotransporta remontu, regulārās
tehniskās apkopes, ikgadējās tehniskās apskates, transportlīdzekļu obligātās civiltiesiskās
apdrošināšanas termiņa ievērošanu un organizēt citus darbus, kas saistīti ar
administrācijas transportlīdzekļu ekspluatāciju.
Iekšējā audita speciālistam darba plāna ietvaros ir pienākums:
24.1. Kontrolēt un uzraudzīt transportlīdzekļa izmantošanas ceļazīmju pareizu aizpildīšanu;
24.2. Uzraudzīt transportlīdzekļa ekspluatācijas normatīvu, degvielas patēriņa normu 100 km
nobraukumam/1 motorstundai un degvielas patēriņa limitu ievērošanu.
Izpilddirektora pienākums ir risināt jautājumus ar Apdrošināšanas sabiedrību transportlīdzekļa
avārijas un defektu gadījumos, par kuriem paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa.

5. Degvielas patēriņa normu 100 km nobraukumam/ 1 motorstundai noteikšana
26.

27.
28.

29.

30.
31.

Degvielas patēriņa normu 100 km nobraukumam/1 motorstundai nosaka saskaņā ar
transportlīdzekļa izgatavotājrūpnīcas dokumentā sniegtajiem datiem un apstiprina ar Valkas
novada domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora izdotu rīkojumu, kurā norāda:
26.1. transportlīdzekļa marku, modeli un valsts reģistrācijas numuru;
26.2. degvielas veidu un degvielas patēriņa normu 100 km nobraukumam/1 motorstundai,
Novada domes priekšsēdētāja lietošanā nodotajam transportlīdzeklim degvielas patēriņa limitu
uz 100km nobraukumu, nobraukuma limitu un stāvvietu pēc darba laika, sestdienās, svētdienās
un svētku dienās apstiprina ar Valkas novada domes lēmumu.
Ja izgatavotājrūpnīcas dokumentā norādītā norma neatbilst transportlīdzekļa faktiskajiem
ekspluatācijas apstākļiem, degvielas patēriņa normu 100 km nobraukumam/1 motorstundai
nosaka eksperimentāli ar rīkojumu apstiprināta komisija vismaz trīs darbinieku sastāvā
(5.pielikums).
Ja ekspluatācijas laikā transportlīdzeklim mainās saskaņā ar izgatavotājrūpnīcas dokumentā
sniegtajiem datiem vai eksperimentāli noteiktā degvielas patēriņa norma, nepieciešams veikt
jaunu eksperimentu, noformēt aktu un izdot jaunu rīkojumu atbilstoši šīs kārtības 26.punktā
minētajām prasībām;
Par transportlīdzekļa ziemas degvielas patēriņa normas pielietošanas perioda sākumu un
beigām, Pašvaldības izpilddirektors izdod atsevišķu rīkojumu.
Transportlīdzekli, izmantojot kopā ar piekabi, degvielas patēriņa normu uz 100km nobraukuma
palielina par 10%, par ko tiek veikts ieraksts ceļazīmē.
6. Degvielas patēriņa uzskaite transportlīdzeklim (izņemot traktortehniku)

32.

33.

Degvielas patēriņa uzskaite saskaņā ar Noteikumos noteikto kārtību notiek šādi:
Katrai transportlīdzekļa vienībai mēneša pirmajā darba dienā tiek uzsākta jauna, vienota
parauga, šajos noteikumos apstiprināta, transportlīdzekļa izmantošanas
ceļazīme, kurā
transportlīdzekļa vadītājs norāda odometra rādījumus perioda sākumā un beigās, brauciena
datumu, maršrutu, brauciena mērķi, nobrauktos kilometrus, vadītāja vārdu, uzvārdu un parakstu:
32.1. brauciena datums – vienā ceļazīmē atspoguļotais dienu skaits nedrīkst pārsniegt vienas
nedēļas robežas. Ja brauciens notiek komandējuma ietvaros, tad ir iespējams norādīt
visu komandējuma ilgumu un šī perioda ietvaros norādīt maršrutu un nobrauktos
kilometrus. Ja komandējuma laikā mainās kalendārais mēnesis, tad ceļazīmē norāda
mēneša pēdējās dienas datus un nākošā mēneša datus atspoguļo jaunā ceļazīmē,
32.2. maršruts – atspoguļojot maršrutu, ir jānorāda pilsēta, vai apdzīvota vieta un apmeklējamā
objekta adrese. Ja transportlīdzeklis galvenokārt tiek izmantots regulāros braucienos,
kurus nav iespējams dokumentāli pamatot ar attaisnojuma dokumentiem, tad ceļazīmes
aizpildīšanas atvieglošanai ieteicams izstrādāt numurētu maršrutu, saīsinājuma sarakstu,
objektu saraksts, kuru apstiprina attiecīgās iestādes vadītājs un pievieno ceļazīmei.
Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļā speciālai tehnikai piemērojams 6.pielikums,
32.3. brauciena mērķis – jānorāda apmeklējamā objekta nosaukums un skaidrs mērķis: preču
iegāde, cits apmeklējuma nolūks (papildus var norādīt attaisnojuma dokumenta numuru).
Atbildīgais darbinieks pārbauda ceļazīmju aizpildīšanas pareizību, ceļazīmes kopā ar degvielas
čekiem un pārskatiem par degvielas iegādi, izlietojumu (akti par izlietotās degvielas norakstīšanu),
atlikumiem iepriekšējā mēnesī, iesniedz Grāmatvedības un finanšu nodaļā līdz kārtējā mēneša
10.datumam.
7.

34.

35.

Degvielas patēriņa uzskaite traktortehnikai

Degvielas patēriņa uzskaite traktortehnikai saskaņā ar Noteikumos noteikto kārtību notiek šādi:
Katrai transportlīdzekļa vienībai mēneša pirmajā darba dienā tiek uzsākta jauna, vienota
parauga, šajos noteikumos apstiprināta, transportlīdzekļa izmantošanas ceļazīme, kurā katrs
transportlīdzekļa vadītājs norāda datumu, norīkojuma adresi, izziņas Nr.(veicamo darbu
raksturojums), pasūtītāja paraksts, km/motorstundu rādījumus dienas sākumā un beigās,
nostrādātās motorstundas, vadītāja vārdu, uzvārdu un parakstu:
34.1. brauciena datums - vienā ceļazīmē atspoguļotais dienu skaits nedrīkst pārsniegt vienas
nedēļas robežas,
34.2. darba veids, vieta – traktortehnikas vadītājs norāda darba veidu un veicamās darba
vietas adresi/ielas nosaukumu. Ja traktortehnika veic regulārus braucienus, tad
ceļazīmes aizpildīšanas atvieglošanai tiek aizpildīta Izziņa par veicamo darbu
raksturojumu, kuru apstiprina attiecīgās nodaļas vai iestādes vadītājs.
Atbildīgais darbinieks pārbauda ceļazīmju aizpildīšanas pareizību, ceļazīmes kopā ar degvielas

čekiem un pārskatiem par degvielas iegādi, izlietojumu (akti par izlietotās degvielas norakstīšanu),
atlikumiem iepriekšējā mēnesī, iesniedz Grāmatvedības un finanšu nodaļā līdz kārtējā mēneša
10.datumam.
8. Autotransporta izdevumu uzskaites kārtība
36.

37.
38.

39.

40.

Transportlīdzekļa amortizācijas, tehniskās apkopes, remonta un mazgāšanas pakalpojumi,
transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības un brīvprātīgās apdrošināšanas
izdevumi tiek apmaksāti Pašvaldības administrācijas/iestādes/nodaļas attiecīgā gada izdevumu
tāmes ietvaros.
Attaisnojuma dokumentu (rēķinu) par 36.punktā minēto pakalpojumu izmantošanu par
transportlīdzekļa izmantošanu atbildīgais darbinieks iepriekšējā mēnesī līdz kārtējā mēneša
10.datumam iesniedz Pašvaldības Grāmatvedības un finanšu nodaļā.
Gadījumos, ja norēķini par transportlīdzekļa uzturēšanas izdevumiem (t.sk. par maksas stāvvietu
izmantošanu) veikts skaidrā naudā, Pašvaldība atmaksā transportlīdzekļa vadītājam šos
izdevumus pēc attaisnojuma dokumentu (iesniegums, avansa norēķins, čeki) iesniegšanas.
Attaisnojuma dokumentus transportlīdzekļa vadītājs par skaidrā naudā veiktiem izdevumiem
iepriekšējā mēnesī līdz kārtējā mēneša 10.datumam iesniedz Grāmatvedības un finanšu nodaļā.
Norēķiniem par degvielas uzpildīšanu katrai transportlīdzekļa vienībai izmantojama sava degvielas
karte. Persona, kurai nodota degvielas karte, ir atbildīga, lai tā nenonāktu trešās personas rokās un
tiktu izmantota atbilstoši lietošanas noteikumiem. Gadījumos, kad degvielas kartes izmantošana
nav iespējama, transportlīdzekļa vadītājs degvielas uzpildīšanu var veikt par personīgiem
līdzekļiem un saņemt šo izdevumu atmaksu uz attaisnojuma dokumentu (avansa norēķins, čeks,
klāt pievienojot, attiecīgu Noteikumos noteikto degvielas patēriņa uzskaites dokumentu) iesniedzot
līdz kārtējā mēneša 10.datumam Grāmatvedības un finanšu nodaļā.
Ja transportlīdzeklis izmantots citas Pašvaldības iestādes funkciju veikšanai, norēķini par degvielas
izlietojumu tiek veikti no tās iestādes budžeta līdzekļiem, kura izmantojusi attiecīgo
transportlīdzekli.
9. Nomāta vai patapināta transportlīdzekļa izmantošana un izdevumu uzskaites kārtība

41.
42.
43.
44.

45.

46.
47.

48.

49.

Fiziskai personai piederošu transportlīdzekli pieņem Valkas novada domes darbinieka darba
pienākumu veikšanai, noslēdzot starp nomas vai patapinājuma ņēmēju un nomas vai patapinājuma
devēju transportlīdzekļa nomas vai patapinājuma līgumu.
Priekšsēdētājs vai izpilddirektors pieņem lēmumu un paraksta līgumu par transportlīdzekļa
ņemšanu nomā vai patapinājumā.
Pašvaldība nomā vai patapinājumā pieņem ekspluatācijai tehniski derīgu transportlīdzekli, kuram ir
veikta tehniskā apskate un tai ir derīga obligātā civiltiesiskā transportlīdzekļa apdrošināšana
(OCTA).
Nomāta vai patapināta transportlīdzekļa līgumā obligāti norādāmā informācija:
44.1. Automašīnas patapinājuma termiņš,
44.2. Izmantošanas mērķis,
44.3. Izmantojamās degvielas veids,
44.4. Degvielas patēriņa norma uz 100 km nobraukumu,
44.5. Darba braucienu limits – km, degvielas litri vai naudas summa,
44.6. Līguma pielikumā tiek pievienota nomātā vai patapinātā transportlīdzekļa reģistrācijas
apliecības kopija.
Par patapināta transportlīdzekļa izmantošanu Pašvaldībā tiek atlīdzināti tikai degvielas izdevumi,
bet par nomāta transportlīdzekļa izmantošanu tiek izmaksāta kompensācija. Kompensācijas
apmērs par personiskā transportlīdzekļa nolietojumu un ekspluatācijas izdevumiem 0.04 euro par
katru nobraukto kilometru, bet ne vairāk kā 57 euro mēnesī.
Degvielas izdevumus apliecinošajos dokumentos jābūt iekļautiem nomas vai patapinājuma ņēmēja
rekvizītiem (juridiskas personas nosaukums, juridiskā adrese, nodokļu maksātāja numurs).
Par kārtējā mēneša braucieniem nomas vai patapinājuma devējs aizpilda pēc vienota parauga,
šajos noteikumos apstiprinātu ceļazīmi, kurā nomas vai patapinājuma ņēmējs (iestādes vadītājs)
apstiprina nomātā vai patapinātās automašīnas izmantošanas lietderību un izmantotās degvielas
izlietojumu. Ceļazīmē norādāma informācija – nomas vai patapinājuma līguma Nr., datums.
Aizpildītu un apstiprinātu atskaiti (ceļazīmi) automašīnas lietotājs iesniedz nomas vai patapinājuma
ņēmēja Grāmatvedības un finanšu nodaļā līdz sekojošā mēneša 10.datumam.
Ja norēķins par patapinātā transportlīdzekļa degvielas izdevumiem veikts skaidrā naudā,
Pašvaldība atmaksā un transportlīdzekļa lietotājs var saņemt šo izdevumu atmaksu uz
attaisnojuma dokumentu (avansa norēķins, čeks, ceļazīmi) iesniedzot līdz kārtējā mēneša
10.datumam Pašvaldības Grāmatvedības un finanšu nodaļā.
Uzraudzība par izlietojamās degvielas iegādi un izlietojuma pamatotību tiek uzdota atbildīgai
personai – iestādes/nodaļas vadītājam, administrācijā – izpilddirektoram, kurš ar parakstu

apstiprina ceļazīmi pirms iesniegšanas Grāmatvedības un finanšu nodaļā.
10. Zaudējumu atlīdzināšana
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.

Transportlīdzekļa vadītājs atlīdzina transportlīdzeklim nodarīto bojājumu novēršanu, ja viņš:
50.1. par notikušu ceļu satiksmes negadījumu nav ziņojis Ceļu policijai;
50.2. vadījis transportu, atrodoties alkoholisku, narkotisku vai citu apreibinošu vielu iespaidā;
50.3. rupji pārkāpis citus Latvijas Republikas Ceļu satiksmes noteikumus, kā rezultātā
Apdrošināšanas sabiedrība atsakās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību.
Transportlīdzeklim nodarīto bojājumu novēršanas izdevumus nosaka atbilstoši pakalpojuma
sniedzēja izrakstītajam attaisnojuma dokumentam.
Transportlīdzeklim nodarīto bojājumu novēršanu vainīgais autovadītājs ir tiesīgs organizēt pats,
saskaņojot to ar attiecīgās iestādes/nodaļas vadītāju un izpilddirektoru.
Ceļu satiksmes negadījumos, kuros par vainīgu atzīts transportlīdzekļa vadītājs, bet
apdrošināšanas sabiedrība izmaksā apdrošināšanas atlīdzību, autovadītājs sedz visu
apdrošināšanas polisē noteikto pašriska daļu.
Izdevumu atlīdzības kārtību vai ieturējumus no darba algas Pašvaldība un darbinieks risina,
pamatojoties uz darba līgumu, materiālās atbildības līgumu, Darba likuma un Civillikuma
normām.
Transportlīdzekļa vadītājs atlīdzina Pašvaldībai naudas sodu par Latvijas Republikas Ceļu
satiksmes noteikumu pārkāpumiem.
Patapinātam transportlīdzeklim darba brauciena laikā gūtos bojājumus ceļu satiksmes
negadījumā, kurā par vainīgu atzīts transportlīdzekļa vadītājs, par saviem līdzekļiem novērš
Patapinājuma devējs.
11. Noslēguma jautājums

57.

Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2014.gada 30.oktobra noteikumus Nr.14
„Transportlīdzekļu izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība Valkas novada domē”.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Plkst.11:35 domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis atstāj sēžu zāli. Sēdi turpina vadīt domes
priekšsēdētāja vietnieks V.Zariņš.
12.§
Par Valkas ģimnāzijas un Valkas pamatskolas reorganizāciju
____________________________________
(R.RASTAKS)
Lai nodrošinātu pašvaldības finanšu līdzekļu un materiālo resursu racionālu un efektīvu izmantošanu
un lai izveidotu optimālu un kvalitatīvu ilgtspējīgu izglītības iestādi, nepieciešams apvienot Valkas
pamatskolu un Valkas ģimnāziju. Skolu apvienošanas rezultātā tiks izveidota jauna mācību iestāde vidusskola, kurā mācīsies skolēni no 1.klases līdz 12.klasei. Reorganizācijas rezultātā vidusskolā
palielināsies izglītojamo skaits un arī klašu piepildījums. Vidusskola darbu uzsāks 2016.gada
1.septembrī, un mācības notiks divās ēkās: Raiņa ielā 28a un Ausekļa ielā 5.
Atbilstoši Izglītības likuma 26.panta pirmās daļas nosacījumam jaunās izglītības iestādes
nosaukumam vajadzētu būt “Valkas vidusskola”. Savukārt Izglītības likuma 26.panta ceturtajā daļā ir
noteikts, ka “izglītības iestāde saskaņā ar tās vēsturiskajām tradīcijām ir tiesīga izmantot ar izglītības un
zinātnes ministra atļauju citu nosaukumu, kas nav pretrunā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem”.
1929.gada septembrī reālskolas tipa vidusskola no vecās Cimzes semināra ēkas tika pārcelta uz
jaunuzcelto namu Raiņa ielā, bet celtniecības darbi tika pabeigti tikai 1931.gadā. 1932.gada 1.aprīlī skolai
tika piešķirts Valsts Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas nosaukums, kas 1944.gada 1.oktobrī nomainīts uz
padomju iekārtais atbilstošo Valkas pilsētas vidusskolas nosaukumu. 2003.gada 7. jūlijā skola atguva
ģimnāzijas vārdu.
Lai saglabātu Valkas vidējās izglītības iestādes vēsturisko nosaukumu, ar kādu tā ir atpazīstama,
jaunās vidusskolas nosaukumu būtu vēlams reģistrēt kā Vidusskola “Valkas ģimnāzija”.
Reorganizācijas rezultātā izveidotā vidusskola pārņems Valkas pamatskolas un Valkas ģimnāzijas
izglītojamos, pedagogu un tehnisko darbinieku darba līgumattiecības, mantu un finanšu līdzekļus.
Vidusskola turpinās realizēt šobrīd pamatskolā un ģimnāzijā licencētās un akreditētās izglītības
programmas. Jaunās vidusskolas direktors tiks izvēlēts konkursa kārtībā, bet ar pamatskolas un
ģimnāzijas direktorēm normatīvo aktu noteiktā kārtībā tiks izbeigtas vai grozītas darba attiecības.
Lai nodrošinātu reorganizācijas procesu, nepieciešams izveidot darba grupu, kas risinās
organizatoriskos jautājumus.

Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2015.gada
9.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 2.§) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
8.punkta un Izglītības likuma 26.panta 1. un 4. daļas, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti
(U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns,
M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt Valkas pamatskolas (izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4412902396, juridiskā adrese
Ausekļa iela 5, Valka, Valkas novads, LV-4701) un Valkas ģimnāzijas (izglītības iestādes
reģistrācijas Nr.4416902397, juridiskā adrese Raiņa iela 28a, Valka, Valkas novads, LV-4701)
reorganizāciju, tās apvienojot un reorganizācijas rezultātā izveidot jaunu vispārējās izglītības iestādi –
Vidusskolu “Valkas ģimnāzija”, juridiskā adrese Raiņa iela 28a, Valka, Valkas novads, LV-4701 un
faktiskās adreses: Raiņa iela 28a, Valka, Valkas novads, LV-4701 un Ausekļa iela 5, Valka, Valkas
novads, LV-4701.
2. Reorganizācijas procesā nodrošināt, ka Valkas pamatskolas licencētās un akreditētās izglītības
programmas: Pamatizglītības programma (kods 21011111, licences nr. V-2745), Pamatizglītības
matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 21013111, licences Nr. V-7080),
Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma (kods 21011811, licences Nr. V8029), Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods
21015611, licences Nr.V-4718), Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās
attīstības traucējumiem (kods 21015811, licences nr. V-6184) un Valkas ģimnāzijas licencētās un
akreditētās izglītības programmas: Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma (kods
23011111, licences Nr. V-2909), Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
(kods 31011011, licences Nr. V-1124), Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un
tehnikas virziena programma (kods 31013011, licences Nr. V-1126), Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011012, licences Nr. V-5439), Pamatizglītības 2.posma
(7.-9.klase) programma (kods 23011113, licences Nr. V-3352), Vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011013, licences Nr. V-1125) turpina realizēt jaunā
izglītības iestāde Vidusskola “Valkas ģimnāzija” ar programmu īstenošanas vietu Raiņa iela 28a,
Valka, Valkas novads, LV-4701 un Ausekļa iela 5, Valka, Valkas novads, LV-4701.
3. Noteikt, ka jaunā izglītības iestāde Vidusskola “Valkas ģimnāzija” ir Valkas pamatskolas un Valkas
ģimnāzijas izglītības programmās uzņemto izglītojamo, darbinieku līgumattiecību, saistību, prasību,
finanšu līdzekļu, krājumu un ilgtermiņa ieguldījumu, lietvedības un arhīva, mantas un nemateriālo
vērtību pārņēmēja.
4. Noteikt, ka reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2016.gada 31.augustam.
5. Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar reorganizācijas procesa nodrošināšanu, tiks segti no Valkas
novada pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem.
6. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļai izveidot reorganizācijas darba grupu, veikt
nepieciešamās darbības reorganizācijas nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
apjomā un termiņā, kā arī nodrošināt nepieciešamo domes lēmumu projektu sagatavošanu un
lēmumu izpildi.
7. Informēt Valkas pamatskolas un Valkas ģimnāzijas izglītojamos, vecākus un darbiniekus par Valkas
pilsētas skolu reorganizāciju.
8. Lūgt izglītības un zinātnes ministru atļaut jaunajai izglītības iestādei piešķirt nosaukumu “Vidusskola
“Valkas ģimnāzija””.
9. Par lēmuma izpildi atbild Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs.
10. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
13.§
Valkas novada Sociālā dienesta un Valkas novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļas
nolikumu apstiprināšana
________________________________________________________________
(N.Dubrovska)
2012.gada 23.februārī Valkas novada dome pieņēma lēmumu „Valkas novada Sociālā dienesta
nolikuma apstiprināšana” (protokols Nr.3, 23.§), lēmumu „Valkas novada Sociālā dienesta Sociālo
pakalpojumu daļas nolikuma apstiprināšana” (protokols Nr.3, 24.§) un lēmumu „Valkas novada Sociālā
dienesta Nakts patversmes nolikuma apstiprināšana” (protokols Nr.3, 25.§).
Ņemot vērā to, ka kopš Valkas novada Sociālā dienesta un Valkas novada Sociālā dienesta Sociālo
pakalpojumu daļas nolikumu apstiprināšanas Sociālais dienests ir attīstījies un notikušas arī vairākas
būtiskas izmaiņas gan normatīvajos aktos, gan Sociālā dienesta darba organizācijā, nepieciešams veikt
precizējumus nolikumā. Būtisks ir apstāklis, ka Valkas novada dome ir paredzējusi atteikties no Nakts

patversmes turpmākas uzturēšanas, kā rezultātā šis pakalpojums ir izņemts no apstiprināmajiem
nolikumiem. Līdz ar to, lai būtu ērtāk lietot nolikumus, nepieciešams tos apstiprināt jaunā redakcijā.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Sociālo lietu komitejas 2015.gada 8.oktobra lēmumu
(sēdes protokols Nr.9, 2.§.) un vadoties no Latvijas Republikas 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 – 12
deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne,
V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. Apstiprināt Nolikumu Nr.10 “Valkas novada Sociālā dienesta nolikums” (pielikumā).
2. Apstiprināt Nolikumu Nr.11 “Valkas novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļas nolikums”
(pielikumā).
3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par likvidētu Valkas novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu
daļas Nakts patversmi.
4. Uzdot Valkas novada Sociālā dienesta vadītājam izslēgt no Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra
Valkas novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļas Nakts patversmi.
5. Atzīt par spēku zaudējušu 2012.gada 23.februāra lēmumu „Valkas novada Sociālā dienesta nolikuma
apstiprināšana” (protokols Nr.3, 23.§), 2012.gada 23.februāra lēmumu „Valkas novada Sociālā
dienesta Sociālo pakalpojumu daļas nolikuma apstiprināšana” (protokols Nr.3, 24.§), 2012.gada
23.februāra lēmumu „Valkas novada Sociālā dienesta Nakts patversmes nolikuma apstiprināšana”
(protokols Nr.3, 25.§).
6. Par lēmuma izpildi atbild Valkas novada Sociālā dienesta vadītājs.
7. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

2015.gada 29.oktobrī

NOLIKUMS

Nr.10
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2015.gada 29.oktobra sēdes lēmumu
(protokols Nr.14,13.§)

VALKAS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA
NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 8.punktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu
un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
10.panta otro daļu

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vispārīgie noteikumi

Valkas novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Dienests) ir Valkas novada domes (turpmāk
tekstā - Dome) izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos
pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem.
Dienestu izveido, reorganizē un likvidē Dome.
Dienests kā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
Dienestam ir apaļais zīmogs ar Latvijas ģerboni, pilnu nosaukumu un noteikta parauga veidlapas.
Dienesta juridiskā adrese ir Rūjienas iela 3D, Valka, Valkas novads, LV - 4701.
Dienesta uzturēšana, sniegtie sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība tiek finansēti no pašvaldības
un valsts budžeta līdzekļiem, finanšu uzskaite notiek novada Grāmatvedības un finanšu nodaļā.
Dienests savas funkcijas veic sadarbībā ar domes struktūrvienībām, valsts un pašvaldību iestādēm,
nevalstiskajām organizācijām, juridiskām un fiziskām personām.
Dienesta darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, Latvijas Republikas likumi,
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi, Latvijas Republikas ministriju normatīvie akti,
Valkas novada domes saistošie noteikumi un lēmumi, kā arī šis nolikums.
Dienesta darbību pārrauga domes priekšsēdētāja vietnieks un domes Sociālo lietu komiteja.

II.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Dienesta mērķis un uzdevumi

Dienesta darbības mērķis ir palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai
mazināt sociālās problēmas, attīstot viņu resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālo
atbalstu ģimenēm un personām, lai apmierinātu viņu pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo
personu līdzdalību savas situācijas uzlabošanā, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos
pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darba speciālistu veiktu personas individuālo vajadzību un
resursu novērtējumu.
Dienesta uzdevumi ir:
11.1.Veikt sociālo darbu ar iedzīvotājiem – atsevišķām personām, ģimenēm un personu grupām;
11.2.Sniegt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, lai palīdzētu personai, ģimenei, personu
grupām un sabiedrībai kopumā veicināt, un atjaunot spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai
funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.
Novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas
un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus.
Noteikt personas līdzdarbības pienākumus, lai veicinātu esošās situācijas uzlabošanu.
Sniegt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Valkas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem.
Administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti Dienestam sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības sniegšanai.
Atbilstoši Valkas novada bāriņtiesas lēmumam nodrošināt bērnu ievietošanu ārpusģimenes
aprūpes institūcijā.
Novērtēt Dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības kvalitāti.
Līdzdarboties Eiropas Savienības finansēto projektu un citu projektu realizācijā.
Izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un iesniegt domei
priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai.
Veicināt sadarbību starp valsts un pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un
fiziskām personām, lai savlaicīgi apzinātu iedzīvotājus, kuriem nepieciešami sociālie pakalpojumi un
sociālā palīdzība.
Informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.
Veidot un uzturēt informatīvo datu bāzi, veicot klientu datu apstrādi sociālās palīdzības
administrēšanas elektroniskajās sistēmās, izmantojot valsts vienotās informācijas sistēmas.
III.

Dienesta pienākumi un tiesības

23.

Dienesta pienākumi ir:
23.1. saprotamā veidā sniegt personām informāciju par tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus un
sociālo palīdzību;
23.2. informēt klientus, kuri pieprasījuši sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību, par pieņemto
lēmumu un atteikuma gadījumā rakstveidā norādīt atteikuma iemeslus, lēmuma pārsūdzēšanas
termiņus un kārtību;
23.3. sniegt klientam psihosociālu un materiālu palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu
un veicinātu viņa iekļaušanos sabiedrībā;
23.4. nodrošināt sociālo pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas pieejamību novada iedzīvotājiem;
23.5. nodrošināt klientu datu un informācijas konfidencialitāti.
24.
Dienesta tiesības ir:
24.1. izstrādāt Dienesta instrukcijas, ieteikumus un citus reglamentējošus dokumentus atbilstoši
normatīvajiem aktiem;
24.2. pārstāvēt Dienesta un klienta intereses citās institūcijās, jautājumos kas ir Dienesta
kompetencē;
24.3. pieprasīt un bez maksas saņemt no fiziskām un juridiskām personām dokumentus un ziņas, kas
nepieciešamas Dienesta uzdevumu veikšanai, pārbaudīt dokumentu pareizību un patiesumu;
24.4. apsekot klienta dzīvesvietu, ja sociālo pakalpojumu vai sociālās palīdzības saņemšana saistīta
ar klienta materiālo resursu novērtēšanu.
IV.

25.

Dienesta darba organizācija

Dienesta darbinieku pienākumi un tiesības ir atrunāti darba līgumā, amata aprakstā un šajā
nolikumā.
26.
Dienesta darbu vada Dienesta vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no amata Dome.
27.
Dienesta vadītāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic dienesta vadītāja vietnieks.
28.
Dienesta vadītāja ilgstošas prombūtnes laikā (vairāk kā 3 dienas), Dienesta vadītājs izdod
rīkojumu par aizvietošanu un nosaka piemaksu par papildus darbu veikšanu atbilstoši Valsts un

29.

30.
31.
32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam un Valkas novada pašvaldības
darba samaksas un sociālo garantiju nolikumam.
Dienesta vadītājs:
29.1. ievēro un pilda domes lēmumus, domes priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumus un Sociālo
lietu komitejas ieteikumus;
29.2. plāno Dienesta darbības nodrošināšanai nepieciešamos budžeta līdzekļus;
29.3. izstrādā un iesniedz domei priekšlikumus Dienesta darbības uzlabošanai;
29.4. pieņem un atbrīvo no amata Dienesta darbiniekus, atbild par personāla sagatavošanu
pienākumu pildīšanai, tā kvalifikācijas un profesionālā līmeņa paaugstināšanu un konsultatīvā
atbalsta saņemšanu;
29.5. nosaka Dienesta darbinieku kompetences un atbildību;
29.6. organizē regulāras darbinieku sapulces;
29.7. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Dienestu valsts un pašvaldību institūcijās, tai skaitā tiesā;
29.8. ir materiāli atbildīgs un rīkojas ar Dienesta mantu un finanšu līdzekļiem, atbild par piešķirto
budžeta līdzekļu pareizu izlietošanu;
29.9. plāno Dienesta darbu, nosaka Dienesta mērķus un uzdevumus un kontrolē to izpildi.
29.10.
dod rīkojumus un norādījumus Dienesta darbiniekiem;
29.11.
izdod Dienesta iekšējos normatīvos aktus;
29.12.
Dienesta vārdā pieņem lēmumus, kontrolē sociālo darbinieku un pakalpojuma daļas
vadītāja pieņemtos lēmumus par pabalstu un pakalpojumu piešķiršanu;
29.13.
atbilstoši savai kompetencei apstiprina izziņas, pilnvaras, slēdz darba līgumus,
pakalpojuma līgumus summā līdz EUR 5000 (ar PVN) un citus līgumus;
29.14.
nodrošina ugunsdrošības un darba aizsardzības prasību ievērošanu.
Sociālo pakalpojumu daļa strādā atbilstoši savam nolikumam, to vada sociālo pakalpojumu daļas
vadītājs.
Dienests nodrošina sociālā darbinieka pieejamību katrā pagasta pārvaldē – Valkas pagastā, Kārķu
pagastā, Ērģemes pagastā, Vijciema pagastā, Zvārtavas pagastā, kā arī sociālajos dzīvokļos
Ērģemes pagasta „Valžkalnos”.
Dienests nodrošina šādu sociālā darba speciālistu pakalpojumus:
32.1. sociālais darbinieks darbam ģimenēm ar bērniem;
32.2. sociālais darbinieks darbam ar ilgstošiem bezdarbniekiem;
32.3. sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām;
32.4. sociālais darbinieks darbam ar pensijas vecuma personām un invalīdiem;
32.5. psihologa pakalpojumi no vardarbības cietušiem bērniem.
Sociālie darbinieki ir tiesīgi atbilstoši normatīvajiem aktiem novērtēt klientu vajadzības, materiālos un
personiskos resursus un pieņemt lēmumu par trūcīgas (maznodrošinātas) personas (ģimenes)
statusa piešķiršanu, sociālo pabalstu piešķiršanu, un izdot klientiem izziņas par piešķirto statusu, kā
arī ar savu parakstu apliecināt iestādes izdoto normatīvo aktu atvasinājumus – izrakstus, norakstus,
kopijas.
Sociālais darbinieks darbam ģimenēm ar bērniem – atbilstoši savai kompetencei metodiski vada
sociālos darbiniekus pagasta pārvaldēs, sniedz atzinumus un atbildes citām institūcijām, izstrādā
rehabilitācijas plānus.
Sociālais darbinieks darbam ar pensijas vecuma personām un invalīdiem – atbilstoši savai
kompetencei metodiski vada sociālos darbiniekus pagasta pārvaldēs, izstrādā rehabilitācijas plānus,
izvērtē personas vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem.
Dienesta vadītāja vietnieks pārrauga un kontrolē datu ievadi SOPA programmā.
Dienesta lietvedis atbild par Dienesta arhīvu un lietvedības dokumentācijas kārtošanu un
uzglabāšanu atbilstoši apstiprināto lietu nomenklatūrai, lietvedis ir tiesīgi ar savu parakstu apliecināt
iestādes izdoto normatīvo aktu atvasinājumus – izrakstus, norakstus, kopijas.
Dienests veic sociālo dzīvokļu uzskaiti un kārto sociālo dzīvokļu izīrēšanas palīdzības reģistru.
V.

Dienesta struktūra

39. Dienestu struktūru veido Dienesta vadītājs, sociālie darbinieki, no kuriem viens ir dienesta vadītāja
vietnieks, lietvedis, Sociālo pakalpojumu daļa un apkopējs.
39.1. Dienests pārrauga sociālos dzīvokļus, metodiski atbalsta sociālās aprūpes namu un ģimenes
atbalsta centru „Saulīte”.
39.2. Dienests darbojas atbilstoši Nolikuma pielikumā pievienotajai Dienesta pārvaldes shēmai.
39.3. Sociālo pakalpojumu daļa ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā atbilstoši
normatīvajiem aktiem.
39.4. Sociālo pakalpojumu daļa darbojas saskaņā ar nolikumu, kuru apstiprina Dome.
VI.

Dienesta darbības tiesiskuma nodrošināšana

40.
41.
42.
43.

Sociālā dienesta darba tiesiskumu nodrošina Sociālā dienesta vadītājs.
Sociālā dienesta vadītāja rīkojumi ir saistoši visiem Sociālā dienesta darbiniekiem.
Sociālais dienests sniedz pārskatus par tam deleģēto uzdevumu pildīšanu Sociālo lietu komitejai.
Sociālais dienests sniedz priekšlikumus atbildīgajai komitejai par pasākumiem sociālajā sfērā un pilda
tās noteiktos uzdevumus.
44. Sociālā dienesta izdotos administratīvos aktus viena mēneša laikā no to spēkā stāšanās dienas var
apstrīdēt Valkas novada domē.
45. Sociālā dienesta darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam.
46. Sociālā dienesta vadītāja faktisko rīcību var apstrīdēt Valkas novada domei.
VII.

Nolikuma grozījumu pieņemšanas kārtība

47. Grozījumus šajā nolikumā ar lēmumu izdara dome pēc domes deputātu vai Dienesta vadītāja
priekšlikuma.
48. Šis nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi un ir saistošs visiem Dienesta darbiniekiem.

NOLIKUMS

2015.gada 29.oktobrī

Nr.11
APSTIPRINĀTS
ar Valkas novada domes
2015.gada 29.oktobra sēdes lēmumu
(protokols Nr.14, 13.§)

VALKAS NOVADA
SOCIĀLĀ DIENESTA SOCIĀLO PAKALPOJUMU DAĻAS
NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"
41.panta pirmās daļas 2.punktu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sociālo pakalpojumu daļa (turpmāk – SPD) ir Valkas novada Sociālā dienesta (turpmāk – Dienests)
struktūrvienība, kas sniedz sociālos pakalpojumus Valkas novadā pamata dzīvesvietu reģistrējušiem
iedzīvotājiem.
SPD izveidota, pamatojoties uz Dienesta nolikumu un tā funkcijas noteiktas pamatojoties uz Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu.
SPD kā sociālo pakalpojumu sniedzējs reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
SPD atrodas Dienesta telpās, un tā juridiskā adrese ir Rūjienas iela 3D, Valka, Valkas novads, LV –
4701.
SPD darbu vada SPD vadītājs, kuru pieņem darbā Dienesta vadītājs.
SPD mērķis ir attīstīt un nodrošināt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā
darba speciālistu veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.
SPD pamatuzdevums ir plānot, organizēt un kontrolēt sociālo pakalpojumu sniegšanu novada
iedzīvotājiem.
SPD pienākumi un tiesības ir:
8.1. informēt un konsultēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem personai saprotamā veidā;
8.2. izvērtēt personas vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem;
8.3. sniegt sociālās aprūpes pakalpojumus klientu dzīvesvietā – aprūpi mājās;
8.4. organizēt un kontrolēt ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanu pensijas vecuma
personām un invalīdiem;
8.5. sniegt pirmās nepieciešamības higiēnas pakalpojumus atsevišķām mazaizsargātām iedzīvotāju
grupām (dušas, veļas mazgāšana u.c.);
8.6. organizēt tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanu personām ar funkcionāliem traucējumiem;
8.7. organizēt valsts apmaksātos asistenta pakalpojumus;
8.8. organizēt valsts apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;

9.
10.
11.
12.

8.9. organizēt valsts apmaksātos sociālās aprūpes pakalpojumus institūcijā;
8.10.
veikt personu ievietošanu un uzraudzību Valkas novada pašvaldības sociālajos dzīvokļos
Ērģemes pagasta „Valžkalnos” un Valkā, Rūjienas ielā 3E;
8.11.
sadarboties ar domes struktūrvienībām, valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām
organizācijām, juridiskām un fiziskām personām, risinot iedzīvotājiem svarīgus sociālos un
veselības jautājumus;
8.12.
pieprasīt un bez maksas saņemt no fiziskām un juridiskām personām dokumentus un
ziņas, kas nepieciešamas SPD uzdevumu veikšanai, pārbaudīt dokumentu pareizību un
patiesīgumu, nodrošināt saņemtās informācijas konfidencialitāti;
8.13.
izvērtēt pakalpojumu pieprasītāju un viņu likumīgo apgādnieku maksātspēju par saņemto
pakalpojumu;
8.14.
uzturēt datu bāzi par sociālo pakalpojumu saņēmējiem un sociālo pakalpojumu
sniedzējiem.
Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Dienestā iesniedz
iesniegumu un visus nepieciešamos dokumentus pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšanai.
SPD vadītājs, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, pieņem lēmumu par sociālā
pakalpojuma nepieciešamību un tā saņemšanas kārtību.
Grozījumus šajā nolikumā ar lēmumu izdara dome pēc domes deputātu vai Dienesta vadītāja
priekšlikuma.
Šis nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi un ir saistošs visiem SPD darbiniekiem.

Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Vents Armands Krauklis

14.§
Par pašvaldības īpašuma Ērģemes pagastā “Lejasstrūgas”
izsoles atzīšanu par nenotikušu
_________________________________________________________
(L.Engere)
Atbilstoši Valkas novada domes 2015. gada 30.jūlija sēdes lēmumam (protokols Nr.8, 18.§), Par
pašvaldības īpašuma Ērģemes pagastā “Lejasstrūgas” izsoles atzīšanu par nenotikušu, jaunas izsoles
rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, šā gada 7.oktobrī plkst.10:00 bija paredzēta nekustamā
īpašuma – Ērģemes pagastā “Lejasstrūgas” izsole. Līdz noteiktajam termiņam uz izsoli nebija reģistrējies
neviens dalībnieks, neskatoties uz to, ka informācija par izsoles rīkošanu, izsoles vietu un laiku bija publicēta
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” (05.08.2015.Nr.151(5469)), vietējā rajona laikrakstā „Ziemeļlatvija” (publicēts
06.08.2015.), kā arī Valkas novada domes mājaslapā www.valka.lv. Visos sludinājums ir publicēts identisks
teksts, kurā norādīts gan izsoles objekta apraksts, izsoles sākumcena, reģistrācijas maksa, nodrošinājuma
naudas apjoms, maksāšanas veids, kā arī izsoles laiks, vieta un reģistrācijas pieteikumu pieņemšanas laiks un
vieta. Tādējādi nav konstatēts fakts, ka par izsoles dalībnieku reģistrācijas laiku un vietu informācija nav bijusi
attiecīgi izziņota.
Izvērtējot Izsoles komisijas (izsoles protokolu Nr.3), par pašvaldības īpašuma Ērģemes pagastā
“Lejasstrūgas” izsoli; un saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 31.panta 1.daļu, kas
nosaka, ka izsole atzīstama par nenotikušu, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu; un vadoties
no Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta 1.daļas 1.un 2.punktiem, Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 21. 17.punktu, kas nosaka vietējas pašvaldības domes kompetenci īpašuma
atsavināšanas jautājumos atklāti balsojot deputātiem: PAR – 12 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET –
nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1.

Atzīt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – “Lejasstrūgas”, Ērģemes pagastā, 2015.gada 7.oktobra
izsoli par nenotikušu.
15.§
Par atsavināšanai paredzētās Valkas novada pašvaldības mantas - zemes gabala
„Siliņi”, Vijciema pagastā, Valkas novadā nosacītās cenas apstiprināšanu
____________________________________________________________________
(L.Engere)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 5.panta 4.daļu un izvērtējot Valkas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika
konstatēts, ka: [..]
Izvērtējot 9. un 10.punktos minēto informāciju un, ņemot vērā 8.punktu, atsavināmā zemes gabala nosacītā
cena tiek noteikta EUR 1287.17 (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit septiņi euro 17 centi).
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
5.panta 5.daļas, 8.panta otrās, trešās, sestās un septītās daļas, 37.panta ceturtās daļas un 44.panta septītās
daļas; Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, Pārejas noteikumu 12.punktu; Ministru kabineta
2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”; likuma „Par
valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas 2.punkta un
7.panta pirmā daļas; likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot
deputātiem: PAR – 12 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis,
S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Valkas novada Vijciema pagastā „Siliņi”, kadastra numurs 9492
004 0193, kopējā platība 0.725ha, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9492 004 0193,
platība 0.725ha, nosakot nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu: pārdošana par brīvu cenu.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Valkas novada Vijciema pagastā, „Siliņi”, kadastra numurs 9492 004 0193,
kopējā platība 0.725, nosacīto cenu EUR 1287.17 (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit septiņi euro 17
centi).
3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% euro.
4. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas personai, kurai ir zemes gabala pirmpirkuma tiesības,
nosūtīt atsavināšanas paziņojumu.
5. Pēc apliecinājuma saņemšanas uzdot Valkas novada domes juristei Aijai Jurjānei sagatavot nekustamā
īpašuma pirkuma līgumu.
6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad to saņēmis pieteikuma iesniedzējs un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā
rajona tiesā – Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV 4201.
16.§
Par izīrēta dzīvokļa Valkā, Raiņa ielā 12A, dzīvoklis ***, atsavināšanas procesa uzsākšanu
____________________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ***, personas kods ***-***, dzīvo Raiņa ielā 12A, dzīvoklis ***, Valka, Valkas novads, 2015.gada
3.septembrī iesniegto iesniegumu ar lūgumu uzsākt atsavināšanas procedūru par viņas īrēto dzīvokli Valkā,
Raiņa ielā 12A, dzīvoklis *** [..]
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta 5.daļa norāda, ka lēmumā par nekustamā
īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma
turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi. Pamatojoties uz minētā likuma
37.panta 4.punktu, gadījumā ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta 4.daļā minētās personas
publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, kas šajā gadījumā ir vienāda ar nosacīto cenu.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta 4.daļas 5.punktu; 45.panta 4.daļu; 8.panta 2., 3. un 6.daļu; 37.pantu; likuma „Par valsts un pašvaldību
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta1.daļas 2.punktu; 7.panta 1.daļu; 2011.gada
1.februāra Ministru Kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”
38.punkts; likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 17 punktu, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 12
deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns,
M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Uzsākt atsavināšanas procedūru Valkas novada domes nekustamajam īpašumam - dzīvoklim Raiņa ielā
12A, dzīvoklis ***, Valkā, ar kopējo platību 40.1 m2 un tam piesaistītajām 410/17076 domājamām daļām no
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala, nosakot
atsavināšanas veidu: atsavināšana par brīvu cenu.
2. Reģistrēt šī lēmuma 2.punktā minēto dzīvokli zemesgrāmatā uz Valkas novada domes vārda.
3. Pēc dzīvokļa reģistrācijas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, uzdot Pašvaldības īpašuma atsavināšanas
komisijai veikt Mantas novērtēšanas komisijas funkcijas un organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu.
4. Lūgt *** iesniegt notariāli apliecinātu Vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem (īrnieks vai viņa ģimenes
locekļi) iegūs īpašuma īrēto dzīvokļa īpašumu.
5. Pēc šī lēmuma 3.punktā minēto vērtību saņemšanas un lēmuma 4. punktā norādītās Vienošanās
saņemšanas, izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma Raiņa iela 12A, dzīvoklis ***, Valkā, nosacītās cenas
apstiprināšanu.
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.
17.§
Par zemes gabala Valkā, Smilšu iela 39A maiņu pret zemes gabalu Valkā, Rīgas iela 6
_______________________________________________________________
(L.Engere)
Izskatot ieceri par zemes gabala Valkā, Smilšu iela 39A, kadastra apzīmējums 9401 008 0181, platība
0.1993ha maiņu pret *** piederošo zemes gabalu Valkā, Rīgas iela 6, kadastra apzīmējums 9401 001 0207,
platība 0.3690ha, ar mērķi iegūt zemes gabalu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas uzturēšanai, tika konstatēts:

Zemes gabals Valkā, Smilšu iela 39A, kadastra apzīmējums 9401 008 0181, platība 0.1993ha, pieder
Valkas novada domei saskaņā ar ierakstu Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0054 6370. Uz
zemes gabala atrodas būve ar kadastra apzīmējumu 9401 008 0181 001.
Zemes gabals nav iznomāts.
Saskaņā ar Valkas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Valkas novada teritorijas plānojuma
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas noteikumi” (apstiprināts ar Valkas novada domes 2011.gada 26.maija
sēdes lēmumu Nr.6 – 6, publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 09.06.2011.) Valkas novada domei
piederošais zemes gabals Valkā, Smilšu iela 39A, atrodas publiskajā zaļajā teritorijā.
Zemes gabals Valkā, Rīgas iela 6, kadastra apzīmējums 9401 001 0207, platība 0.3690ha, pieder ***,
saskaņā ar ierakstu Valkas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.575.
Uz zemes gabala Valkā, Rīgas iela 6, atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Rīgas iela 6 un daļa no
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas iela 6B, kā arī daļa no zemes gabala atrodas Pedeles upes zaļā zona.
Zemes gabals nepieciešams šo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un Pedeles upes zaļās zonas uzturēšanai
un par tā izmantošanu Valkas novada dome maksā nomas maksu gadā 6% apmērā no zemes gabala
kadastrālās vērtības, ***, saskaņā ar 2015.gada 9.februārī noslēgto zemes nomas līgumu Nr. VND/2015/56.
Tas nozīmē, ka faktiski, zemes gabals Valkā, Rīgas iela 6, ir nepieciešams pašvaldībai, tai likumā “Par
pašvaldībām” 15.pantā noteikto funkciju nodrošināšanai: gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu,
laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana
un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi u.c.)
Ņemot vērā Administratīvā procesa likumā ietverto lietderības principu un faktu, ka šobrīd zemes gabals
Smilšu ielā 39A ir aizaudzis, netiek nekādā veidā izmantots un apsaimniekots, ir iespējama zemes gabala
nodošana īpašumā citai personai. Šajā gadījumā būtisks ir fakts, ka *** vēlas mainīt viņam piederošo zemes
gabalu Rīgas iela 6, uz kura atrodas pašvaldības daudzdzīvokļu mājas, pret zemes gabalu Smilšu iela 39A,
par kuru pašreiz pat nav konkrēta priekšlikuma tā izmantošanai.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 38.panta 1.daļa nosaka, ka publiskas personas
nekustamo īpašumu var mainīt pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams publiskās personas
funkciju izpildes nodrošināšanai.
Ar Valkas novada domes 2014.gada 23.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.13.,1.§) tika nolemts:
konceptuāli piekrist zemes gabala Valkā, Smilšu iela 39A maiņai pret zemes gabalu Valkā, Rīgas iela 6, ar
noteikumu, ka zemes gabalu maiņas līgumā tiek ietverti sekojoši apgrūtinājumi: uz zemes gabala esošā lietus
kanalizācijas sistēma; servitūts uz gājēju ceļu 2.5m platumā no Pedeles upes līdz Smilšu ielai par labu Valkas
novada domei piederošiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 9401 008 0198 un 9401 008 5107.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 38.panta 2., 3. daļa nosaka, ka Publiskas personas
maināmo nekustamo īpašumu un līdzvērtīgu citas personas nekustamo īpašumu novērtē šajā likumā noteiktajā
kārtībā un nosaka tā nosacīto cenu, bez tam maināmo nekustamo īpašumu nosacīto cenu starpība nedrīkst
pārsniegt 20 procentus, un šo starpību sedz naudā.
Zemes gabalu maiņas vajadzībām tika veikta abu zemes gabalu tirgus vērtības noteikšana, ko veica
sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs – SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē”:
1) saskaņā ar 2015.gada 27.augustā sagatavotā nekustamā īpašuma Valkā, Smilšu iela 39A, kadastra
numurs 9401 008 0181 novērtējumu, visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir: EUR 2000.00 (divi tūkstoši
euro un 00 centi);
2) saskaņā ar 2015.gada 24.septembrī sagatavotā nekustamā īpašuma Valkā, Rīgas iela 6, kadastra
numurs 9401 001 0207 novērtējumu, visvairāk iespējamā tirgus vērtība ir: EUR 2200.00 (divi tūkstoši
divi simti euro un 00 centi).
Bez tam jāņem vērā, ka ar zemes gabala Valkā, Smilšu iela 39A, atsavināšanas procedūru saistītie
kopējie izdevumi sastāda EUR 291.74 un sastāv no sekojošām izmaksām:
1. maksa par zemes gabalu kadastrālo uzmērīšanu – zemes gabala kadastrālā uzmērīšana veikta
2001.gada 15.jūlijā. Saskaņā ar Arhīvu likumu, bankas un grāmatvedības dokumentu glabāšanas
termiņš ir 5 gadi. Tas nozīmē, ka uz šodienu nav iespējams konstatēt patiesos 2001. gadā veiktos
izdevumus par zemes gabala Valkā, Smilšu iela 39A, robežu kadastrālo uzmērīšanu, tādēļ, ņemot vērā
šodienas izcenojumus, izdevumi par zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu kopumā sastāda – EUR
170.74 (viens simts septiņdesmit euro un 74 centi).
2. sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA „Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē” reģistrācijas
Nr.44103009697 pakalpojums zemes gabala tirgus vērtības noteikšanā, saskaņā ar 2015.gada
27.augustā sagatavoto Rēķinu Nr.3/15/156, ir EUR 121.00, tai skaitā PVN.
Izvērtējot minēto informāciju un ņemot vērā Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.punktu,
maināmā zemes gabala Valkā, Smilšu iela 39A, kadastra apzīmējums 9401 008 0181, nosacītā cena tiek
noteikta EUR 2291.74 (divi tūkstoši divi simti deviņdesmit viens euro 74 centi).
No augstāk minētā var secināt, ka maināmo zemes gabalu vērtības ir līdzvērtīgas un nepārsniedz 20%
robežu.

2015.gada 22.oktobrī notika Pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas sēde, kur
izskatot sagatavoto lēmumprojektu, uzsākās diskusija par zemes gabala Valkā, Smilšu iela 39A, maiņas
lietderību.
Komisijas locekļi diskusijā uzsvēra, ka zemes gabals Valkā, Smilšu iela 39A atrodas Publiskajā zaļajā
teritorijā un ir vienīgais zemes gabals posmā no Ausekļa ielas tilta līdz Sēlijas ielas tiltam, kas nodrošina
piekļuvi Pedeles upei un pie tās plānotajām dabas takām. Uz minētā zemes gabala varētu tikt iekārtota
autostāvvieta un izbūvēti celiņi piekļūšanai pie upes.
Tāpat jāņem vērā, ka Publiskās zaļās teritorijas plānojumā izdalītas kā sabiedrībai brīvi pieejamas
teritorijas, kuru izmantošana saistīta ar rekreāciju, sportu, tūrismu vai kvalitatīvas dabas vides nodrošināšanu,
un ietver ar rekreāciju saistītās ēkas un būves, kā arī dabas teritorijas (arī dabas liegumus): ūdeņus ūdenstilpnes un ūdensteces, mežus, purvus un pārmitrās teritorijas, palienes un dabīgās pļavas, parkus,
skvērus, alejas, apstādījumus, pludmales, upju un ezeru piekrastes joslas, atmatas. Galvenā izmantošana:
parki, skvēri, apstādījumi; brīvdabas estrādes, paviljoni, kioski u.c. sabiedriskās funkcijas nodrošināšanai
nepieciešamas ēkas un būves; transporta infrastruktūras objekti (t.sk. celiņi, tiltiņi, piebrauktuves, stāvlaukumi);
sezonas rakstura sporta un rekreācijas objekti; peldvietas, laivu piestātnes; skatu un novērošanas torņi.
Jau 2004. gada 30. jūnijā (sēdes protokola izraksts Nr.12, 39.§) ir pieņemts Valkas pilsētas domes lēmums
par zemes gabala Smilšu iela 39A K.Nr.9401 008 0181 iekļaušanu neprivatizējamo objektu sarakstā, saskaņā
ar likuma „ Par pašvaldībām” 15. panta 1.daļas 2. punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām
funkcijām ir gādāt par administratīvās teritorijas labiekārtošanu (tai skaitā ietverot zaļo zonu, parku, skvēru
ierīkošanu un uzturēšanu).
Arī Politikas plānošanas dokumentā „Valkas novada attīstības programma 2010 - 2016” (apstiprināta ar
Valkas novada domes 2011.gada 31.marta sēdes lēmumu (sēdes protokola izraksts Nr.4, 19.§) Stratēģiskās
daļas 2.prioritāte tiek noteikta –rekreācijai izmantojamo ūdens resursu izveidošana un uzturēšana; 4.prioritāte
– novērtēts dabas kapitāls un saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums. Viens no uzdevumiem ir dabas kapitāla
saglabāšana, palielināšana un ilgtspējīga izmantošana. Tas nozīmē, ka no dabas resursu izmantošanas
viedokļa ir jāņem vērā Pedeles upes enerģētisko potenciāls un iespējas izveidot estētiski pievilcīgu ainavu. Lai
veicinātu tūrisma attīstību Valkas pilsētā, ir paredzēta Pedeles upes krastu labiekārtošana un dabas un atpūtas
taku izveide Pedeles upes krastos (Attīstības programmas Investīciju rīcību plānā 4.3. punktā ir iekļauta
projekta ideja par dabas takas izveidi Pedeles upes krastos).
Ņemot vērā augstāk minēto, Pašvaldības īpašumu privatizācijas un atsavināšanas komisija, ierosina
ieteikt Valkas novada domei saglabāt zemes gabalu Valkā, Smilšu iela 39A, pašvaldības īpašumā, pašvaldības
funkciju nodrošināšanai.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
1.daļas 3.punktu, 8.panta trešās, sestās un septītās daļas, 38.panta pirmās, otrās un trešās daļas un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

Atlikt lēmuma projekta izskatīšanu līdz tiks izvērtēta Pedeles upes rekreācijas zonas attīstības perspektīva.
18.§
Dzīvokļu jautājumu izskatīšana
__________________________________
(V.Rogainis)

Pamatojoties uz iesniegtiem iesniegumiem dzīvokļu palīdzības jautājumos, ņemot vērā Valkas novada
domes Dzīvokļu komisijas 2015. gada 15.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.10 ), 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: PAR – 12 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis,
S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1. At c e lt domes lēmumu par dzīvokļa Valkā, *** ielā *** piešķiršanu *** (sēdes protokols Nr.11,§ 19, 5.p.) jo
viņa mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža nav noslēgusi dzīvokļa īres līgumu ar sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “Valkas Namsaimnieks”.

2. At c e lt domes lēmumu par dzīvokļa Valkā, *** ielā ***, piešķiršanu *** (sēdes protokols Nr.12, § 4, 2.p.) jo
viņš mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža nav noslēdzis dzīvokļa īres līgumu sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “Valkas Namsaimnieks”.
3. At c e lt domes lēmumu par dzīvokļa Valkā, *** ielā ***, piešķiršanu *** (sēdes protokols Nr.12, § 4, 3.p.) jo
viņš mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža nav noslēdzis dzīvokļa īres līgumu sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “Valkas Namsaimnieks”.
4. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** ielā ***, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2 - istabu
dzīvokli Raiņa ielā 18-49, Valkā, kopējā platība 52,9 m2, dzīvojamā platība 32,8 m2, 2.stāvs, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe - labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “Valkas Namsaimnieks” (Rīgas ielā 22,Valkā).
Maksa par ūdeni tiek aprēķināta ar dzīvokļa piešķiršanas dienu .
5. P i e š ķ i r t ***, pēdējā deklarētā dzīvesvieta *** ielā ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 1
- istabas dzīvokli Tirgus ielā 12-1, Valkā, kopējā platība 20,7 m2, dzīvojamā platība 13,2 m2, 1.stāvs,
dzīvokļa labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots .
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “Valkas Namsaimnieks” (Rīgas ielā 22,Valkā).
Maksa par ūdeni tiek aprēķināta ar dzīvokļa piešķiršanas dienu .
6. P i e š ķ i r t *** , deklarētā dzīvesvieta *** ielā ***, Rīgā, strādā J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā par
pasniedzēju, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 2 - istabu dzīvokli Tirgus ielā 14-16, Valkā,
kopējā platība 41,9 m2, dzīvojamā platība 30,0 m2, 4.stāvs, dzīvokļa labiekārtotības pakāpe - labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “Valkas Namsaimnieks” (Rīgas ielā 22,Valkā).
Maksa par ūdeni tiek aprēķināta ar dzīvokļa piešķiršanas dienu .
7. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta "***"-**8, ***, Valkas pagasts, reģistrēts dzīvokļu palīdzības II kārtas
reģistrā, 2 - istabu dzīvokli "Māja 22"-3, Sēļos, Valkas pagastā, kopējā platība 52,1 m2, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe - labiekārtots.
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar Valkas pagasta pārvaldi.
8. P i e š ķ i r t ***, deklarētā dzīvesvieta *** ielā ***, reģistrēta dzīvokļu palīdzības II kārtas reģistrā, 3 - istabu
dzīvokli Varoņu ielā 30-6, Valkā, kopējā platība 60,3 m2, dzīvojamā platība 43,6 m2, 2.stāvs, dzīvokļa
labiekārtotības pakāpe – daļēji labiekārtots .
Viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža *** slēgt īres līgumu ar pašvaldības sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “Valkas Namsaimnieks” (Rīgas ielā 22,Valkā).
Maksa par ūdeni tiek aprēķināta ar dzīvokļa piešķiršanas dienu .
9. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi iesniedzējiem un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma
76., 77. un 78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā
rajona tiesā (Valmieras tiesu namā ,Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV- 4201).
19.§
Par stipendijas piešķiršanu ***
_______________________________
(V.ZARIŅŠ)
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2012.gada 27.septembrī apstiprinātajiem Noteikumiem Nr.2.
“Kārtība, kādā Valkas novada dome piešķir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem”, tika izsludināts
konkurss uz Valkas novada stipendijām. Konkursā tika aicināti piedalīties studējošie Valkas novada jaunieši,
kuri apgūst šajā gadā novadā noteiktās prioritārās specialitātes – mūzikas pedagogs ar specializāciju vokālais
pedagogs, akordeona spēle, sitaminstrumentu spēle, pūšaminstrumentu spēle vai klavierspēle, angļu valodas
skolotājs, igauņu valodas speciālists, speciālās izglītības skolotājs, pirmsskolas skolotājs, sākumskolas
skolotājs, futbola treneris, arhitekts, cita novadam nepieciešamā specialitāte. Stipendiju piešķiršanas komisija
izvērtēja iesniegtos dokumentus un konstatēja, ka Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas Kārtībā
noteiktajām prasībām atbilst *** iesniegums. Viņa ir Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas
Nepilna laika studiju daļas Cēsu filiāles 1.līmeņa profesionālās studiju programmas “Pirmsskolas izglītības
skolotājs”, 1.kursa studente.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Stipendiju piešķiršanas komisijas 2015.gada 23.oktobra
sēdes lēmumu (protokols Nr.1) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis,
S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:

1. Piešķirt Valkas novada stipendiju ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV4701.
2. Slēgt līgumu ar *** par stipendijas piešķiršanu atbilstoši Valkas novada domes apstiprinātajai “Kārtība,
kādā Valkas novada dome piešķir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem”.
3. Uzdot juristei Aijai Jurjānei sagatavot līguma projektu.
4. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Aija Jurjāne.
5. Stipendija tiek piešķirta ar 2015.gada 1.novembri.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un
78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
20.§
Par stipendijas piešķiršanu ***
______________________________________
(V.ZARIŅŠ)
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2012.gada 27.septembrī apstiprinātajiem Noteikumiem Nr.2.
“Kārtība, kādā Valkas novada dome piešķir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem”, tika izsludināts
konkurss uz Valkas novada stipendijām. Konkursā tika aicināti piedalīties studējošie Valkas novada jaunieši,
kuri apgūst šajā gadā novadā noteiktās prioritārās specialitātes – mūzikas pedagogs ar specializāciju vokālais
pedagogs, akordeona spēle, sitaminstrumentu spēle, pūšaminstrumentu spēle vai klavierspēle, angļu valodas
skolotājs, igauņu valodas speciālists, speciālās izglītības skolotājs, pirmsskolas skolotājs, sākumskolas
skolotājs, futbola treneris, arhitekts, cita novadam nepieciešamā specialitāte. Stipendiju piešķiršanas komisija
izvērtēja iesniegtos dokumentus un konstatēja, ka Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas Kārtībā
noteiktajām prasībām atbilst *** iesniegums. Viņa ir Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas
Nepilna laika studiju daļas Cēsu filiāles 1.līmeņa profesionālās studiju programmas “Pirmsskolas izglītības
skolotājs”, 1.kursa studente.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Stipendiju piešķiršanas komisijas 2015.gada 23.oktobra
sēdes lēmumu (protokols Nr.1) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis,
S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada stipendiju ***, personas kods ***-***, dzīvo *** ielā ***, Valkā, Valkas novadā, LV4701.
2. Slēgt līgumu ar *** par stipendijas piešķiršanu atbilstoši Valkas novada domes apstiprinātajai “Kārtība,
kādā Valkas novada dome piešķir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem”.
3. Uzdot juristei Aijai Jurjānei sagatavot līguma projektu.
4. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Aija Jurjāne.
5. Stipendija tiek piešķirta ar 2015.gada 1.novembri.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un
78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
21.§
Par stipendijas piešķiršanu ***
___________________________________
(V.ZARIŅŠ)
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2012.gada 27.septembrī apstiprinātajiem Noteikumiem Nr.2.
“Kārtība, kādā Valkas novada dome piešķir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem”, tika izsludināts
konkurss uz Valkas novada stipendijām. Konkursā tika aicināti piedalīties studējošie Valkas novada jaunieši,
kuri apgūst šajā gadā novadā noteiktās prioritārās specialitātes – mūzikas pedagogs ar specializāciju vokālais
pedagogs, akordeona spēle, sitaminstrumentu spēle, pūšaminstrumentu spēle vai klavierspēle, angļu valodas
skolotājs, igauņu valodas speciālists, speciālās izglītības skolotājs, pirmsskolas skolotājs, sākumskolas
skolotājs, futbola treneris, arhitekts, cita novadam nepieciešamā specialitāte. Stipendiju piešķiršanas komisija
izvērtēja iesniegtos dokumentus un konstatēja, ka Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas Kārtībā

noteiktajām prasībām atbilst *** iesniegums. Viņa ir Latvijas Universitātes “Angļu valodas skolotājs”
profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas, nepilna laika 1.kursa studente.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Stipendiju piešķiršanas komisijas 2015.gada 23.oktobra
sēdes lēmumu (protokols Nr.1) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis,
S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada stipendiju ***, personas kods ***-***, dzīvo “***”, Valkas pagasts, Valkas novadā,
LV-4701.
2. Slēgt līgumu ar *** par stipendijas piešķiršanu atbilstoši Valkas novada domes apstiprinātajai “Kārtība,
kādā Valkas novada dome piešķir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem”.
3. Uzdot juristei Aijai Jurjānei sagatavot līguma projektu.
4. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Aija Jurjāne.
5. Stipendija tiek piešķirta ar 2015.gada 1.novembri.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un
78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
22.§
Par stipendijas piešķiršanu ***
__________________________
(V.ZARIŅŠ)
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2012.gada 27.septembrī apstiprinātajiem Noteikumiem Nr.2.
“Kārtība, kādā Valkas novada dome piešķir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem”, tika izsludināts
konkurss uz Valkas novada stipendijām. Konkursā tika aicināti piedalīties studējošie Valkas novada jaunieši,
kuri apgūst šajā gadā novadā noteiktās prioritārās specialitātes – mūzikas pedagogs ar specializāciju vokālais
pedagogs, akordeona spēle, sitaminstrumentu spēle, pūšaminstrumentu spēle vai klavierspēle, angļu valodas
skolotājs, igauņu valodas speciālists, speciālās izglītības skolotājs, pirmsskolas skolotājs, sākumskolas
skolotājs, futbola treneris, arhitekts, cita novadam nepieciešamā specialitāte. Stipendiju piešķiršanas komisija
izvērtēja iesniegtos dokumentus un konstatēja, ka Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas Kārtībā
noteiktajām prasībām atbilst *** iesniegums. Viņa ir Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas
Nepilna laika studiju daļas Cēsu filiāles profesionālās bakalaura studiju programmas “Pirmsskolas un
sākumskolas skolotājs”, 4.kursa studente.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Stipendiju piešķiršanas komisijas 2015.gada 23.oktobra
sēdes lēmumu (protokols Nr.1) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis,
S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada stipendiju ***, personas kods ***-***, dzīvo "***", Ērģeme, Ērģemes pagastā, Valkas
novadā, LV-4711.
2. Slēgt līgumu ar *** par stipendijas piešķiršanu atbilstoši Valkas novada domes apstiprinātajai “Kārtība,
kādā Valkas novada dome piešķir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem”.
3. Uzdot juristei Aijai Jurjānei sagatavot līguma projektu.
4. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Aija Jurjāne.
5. Stipendija tiek piešķirta ar 2015.gada 1.novembri.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un
78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
23.§
Par stipendijas piešķiršanu ***
_______________________________

(V.ZARIŅŠ)
Pamatojoties uz Valkas novada domes 2012.gada 27.septembrī apstiprinātajiem Noteikumiem Nr.2.
“Kārtība, kādā Valkas novada dome piešķir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem”, tika izsludināts
konkurss uz Valkas novada stipendijām. Konkursā tika aicināti piedalīties studējošie Valkas novada jaunieši,
kuri apgūst šajā gadā novadā noteiktās prioritārās specialitātes – mūzikas pedagogs ar specializāciju vokālais
pedagogs, akordeona spēle, sitaminstrumentu spēle, pūšaminstrumentu spēle vai klavierspēle, angļu valodas
skolotājs, igauņu valodas speciālists, speciālās izglītības skolotājs, pirmsskolas skolotājs, sākumskolas
24skolotājs, futbola treneris, arhitekts, cita novadam nepieciešamā specialitāte. Stipendiju piešķiršanas
komisija izvērtēja iesniegtos dokumentus un konstatēja, ka Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas
Kārtībā noteiktajām prasībām atbilst *** iesniegums. Viņa ir Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas 4.kursa
studente, apgūst profesionālās vidējās izglītības programmu “Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle”.
Pamatojoties uz augstāk minēto, ņemot vērā Stipendiju piešķiršanas komisijas 2015.gada 23.oktobra
sēdes lēmumu (protokols Nr.1) un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punkta, atklāti
vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis,
S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt Valkas novada stipendiju ***, personas kods ***-***, dzīvo "***", Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas
novads, LV-4733.
2. Slēgt līgumu ar *** par stipendijas piešķiršanu atbilstoši Valkas novada domes apstiprinātajai “Kārtība,
kādā Valkas novada dome piešķir stipendijas studējošajiem novada jauniešiem”.
3. Uzdot juristei Aijai Jurjānei sagatavot līguma projektu.
4. Par lēmuma 2.punkta izpildi atbild Aija Jurjāne.
5. Stipendija tiek piešķirta ar 2015.gada 1.novembri.
6. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes priekšsēdētājs.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un
78.pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts Administratīvajā rajona tiesā Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža iela 13A, Valmiera, LV-4201.
Plkst.11:50 sēžu zālē ienāk domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis un turpina vadīt domes sēdi.

24.§
Par Daigas Ūdres atbrīvošanu no Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkas vadītājas amata
____________________________________________________
(V.A.KRAUKLIS)
2015.gada 30.septembrī Valkas novada domē saņemts Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkas vadītājas
Daigas Ūdres iesniegums ar lūgumu atbrīvot no bibliotēkas vadītājas amata ar 2015.gada 30.oktobri.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 9.punkts nosaka, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no
amata pašvaldību iestāžu vadītājus.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
1.daļas 9.punkta, atklāti vārdiski balsojot deputātiem: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1.

Atbrīvot no Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkas vadītāja amata Daigu Ūdri ar 2015.gada 30.oktobri
pēc LR Darba likuma 100.panta (darbinieka uzteikums).
2.
Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
25.§
Par sadarbības līguma slēgšanu
______________________________________
(V.Zariņš, V.A.Krauklis)

Valkas novada dome 2015.gada 14.oktobrī saņēma Rūjienas novada pašvaldības vēstuli ar piedāvājumu
noslēgt sadarbības līgumu starp Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas pierobežas pašvaldībām. Līgumu
ir plānots slēgt starp Rūjienas novada pašvaldību, Mazsalacas novada pašvaldību, Naukšēnu novada
pašvaldību, Alojas novada pašvaldību, Salacgrīvas novada pašvaldību, Valkas novada pašvaldību, Apes
novada pašvaldību, Alūksnes novada pašvaldību, Valgas pašvaldību, Hummuli pašvaldību, Tōrva pašvaldību,
Helme pašvaldību, Karksi pašvaldību, Abja pašvaldību, Saarde pašvaldību un Hāādemeeste pašvaldību.
Līgums paredzēs sadarbību ekonomiskajā, tūrisma, kultūras, izglītības, sporta un sociālajā jomā. Līguma
termiņš ir paredzēts uz 5 gadiem ar pagarinājumu vēl uz 5 gadiem, ja neviena no pusēm nav izteikusi vēlmi to
izbeigt.
Līguma parakstīšana paredzēta Rūjienā 2015.gada 4.decembrī plkst. 10:00, piedaloties visām
pašvaldībām.
Pamatojoties uz augstākminēto, un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4., 5., 7. un
10.punkta, atklāti un vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
N O L E M J:
1.

2.
3.

Parakstīt Sadarbības līgumu starp Latvijas Republikas Rūjienas novada pašvaldību, Mazsalacas novada
pašvaldību, Naukšēnu novada pašvaldību, Alojas novada pašvaldību, Salacgrīvas novada pašvaldību,
Valkas novada pašvaldību, Apes novada pašvaldību un Alūksnes novada pašvaldību un Igaunijas
Republikas Valgas pašvaldību, Hummuli pašvaldību, Tōrva pašvaldību, Helme pašvaldību, Karksi
pašvaldību, Abja pašvaldību, Saarde pašvaldību un Hāādemeeste pašvaldību par sadarbību ekonomiskajā,
tūrisma, kultūras, izglītības, sporta un sociālajā jomā.
Pilnvarot priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli parakstīt lēmuma 1.punktā minēto līgumu.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
26.§
Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā
_____________________________________________
(V.Zariņš)

Pamatojoties uz to, ka Ivars Noviks ir nolicis Valkas novada domes deputāta mandātu un ir izteicis
vēlēšanos pārtraukt darbu Iepirkumu komisijā, ir priekšlikums atcelt Ivaru Noviku no Iepirkumu komisijas
locekļa amata un ievēlēt par Iepirkumu komisijas locekli Ivetu Markovu, Grāmatvedības un finanšu nodaļas
vadītājas vietnieci budžeta plānošanas jautājumos.
Vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punkta un 61.panta
1.daļas, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbrīvot no Iepirkumu komisijas locekļa amata Ivaru Noviku ar 2015.gada 30.oktobri.
2. Ievēlēt par Iepirkumu komisijas locekli Ivetu MARKOVU, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājas
vietnieci budžeta plānošanas jautājumos.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
27.§
Par izmaiņām Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas sastāvā
________________________________________________________
(V.Zariņš)
Deputāts V.Rogainis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Pamatojoties uz to, ka Ivars Noviks ir nolicis Valkas novada domes deputāta mandātu un ir izteicis
vēlēšanos pārtraukt darbu Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijā, ir priekšlikums atcelt
Ivaru Noviku no iepriekšminētās komisijas locekļa amata un ievēlēt par Pašvaldību īpašuma privatizācijas un
atsavināšanas komisijas locekli Valdi Rogaini, Valkas novada domes deputātu.

Vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punkta un 61.panta 1.daļas,
atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, K.Simonova, A.Sula, A.Sjademe,
A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atbrīvot no Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas locekļa amata Ivaru Noviku ar
2015.gada 30.oktobri.
2. Ievēlēt par Pašvaldību īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisijas locekli Valdi ROGAINI, Valkas
novada domes deputātu.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
28.§
Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Mersinu (Turcija)
_______________________________________________________
(V.Zariņš)
Domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis lēmuma projekta apspriešanā un balsošanā par to nepiedalās.
Dome izskata Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa 2015.gada 24.septembra
iesniegumu ar lūgumu mainīt komandēšanas laiku uz Mersinu (Turcija) un komandēt viņu no 11.11.15.15.11.15., lai piedalītos Starptautiskajā Dvīņu pilsētu tūrisma forumā. Tiešie reisi uz Mersinu nav, jālido ar
pārsēšanos Rīga-Stambula-Adana, kā rezultātā Mersinā nav iespējams laikā nokļūt. Pasākuma organizatori
apmaksā viesnīcu arī par divām papildus dienām.
Pasākumu organizē Hannoveres Dvīņu pilsētu tūrisma asociācija, ko dibinājusi ekspertu komanda, kura
globālā tūrisma jomā darbojusies jau vairākus gadus. Asociācijas vīzija ir satuvināt visas pasaules dvīņu pilsētas
un attīstīt tūrismu, ciešāk sadarbojoties. Sadarbība starp dvīņu pilsētām dos iespējas apmainīties ar idejām un
koncepciju par pilsētu attīstīšanu kā ceļojuma galamērķi. Lai stiprinātu un attīstītu dvīņu pilsētu potenciālu, uz
forumu ir ielūgtas robežpilsētu pašvaldības. Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punkta un 2010.gada 12.oktobra MK Noteikumiem Nr.969 „Kārtība,
kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistīti izdevumi”, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 12 deputāti (U.Ozoliņa,
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa,
V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Atcelt Valkas novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumu “Par domes priekšsēdētāja
komandējumu uz Mersinu (Turcija) (sēdes protokols Nr.13,33.§).
2. Komandēt Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli uz Mersinu (Turcija) no
2015.gada 11.novembra līdz 2015.gada 15.novembrim (ieskaitot).
3. Apmaksāt ceļa izdevumus un dienas naudu 30% apmērā par lēmuma 1.punktā minētajām 5
komandējuma dienām.
4. Domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim pēc komandējuma iesniegt komandējuma
atskaiti Grāmatvedības un finanšu nodaļā.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
29.§
Par papildinājumiem Valkas novada domes 2015.gada 26.marta lēmuma
“Par Valkas novada domes Valkas pilsētas stadiona maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu”
pielikumā
_________________________________________________
(V.Kaņepe)
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 ir
iespējams izmantot mazkalibra ieročus, ir nepieciešams apstiprināt šāda pakalpojuma izcenojumu un
papildināt esošo stadiona maksas pakalpojumu cenrādi.
Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
19.punkta, atklāti vārdiski balsojot: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav,

Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Papildināt Valkas novada domes 2015.gada 26.marta lēmuma “Par Valkas novada domes Valkas pilsētas
stadiona maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” pielikumu ar 26.un 27.punktu, un apstiprināt to
jaunā redakcijā (pielikumā)
2. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši „Pievienotās vērtības nodokļa likumam”.
3. Par lēmuma izpildi atbild novada domes Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs.
4. Lēmuma izpildi kontrolē novada domes izpilddirektors.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 29.oktobra sēdes lēmumam
(protokols Nr.14,29.§)
Pielikums
Valkas novada domes
2015.gada 26.marta sēdes lēmumam
(protokols Nr.4,19.§)

Valkas pilsētas stadiona maksas pakalpojumu
cenrādis
Nr. p.
k.

Pakalpojuma veids

Mērvienī-ba Cena bez
PVN, EUR

PVN,
EUR

1.
2.
3.

Stadiona izmantošana valsts, reģiona sacensībām
Stadiona izmantošana novada sacensībām (samaz. koef. 0.7)
Stadiona izmantošana Valkas novada BJSS profesionālās izglītības
programmu īstenošanai (samaz. koef. 0.3) ar inventāru

1h
1h
1h

36,00
25,20
10,80

7,56
5,29
2,27

4.

Stadiona izmantošana Valkas novada BJSS profesionālās izglītības
programmu īstenošanai (samaz. koef. 0.2) bez inventāra

1h

7,20

1,51

5.

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
Futbola laukuma izmantošana novada sacensībām (samaz. koef. 0.75)
Futbola laukuma izmantošana Valkas novada BJSS profesionālās
izglītības un nometņu programmu īstenošanai (samaz. koef. 0.25)

1h

3,60

0,76

1h

7,20

1,51

1h

10,80

2,27

1h
1h
1h

24,90
17,80
6,23

5,23
3,74
1,31

1h

3,95

0,83

2,48
7,44
14,88
2,07

0,52
1,56
3,12
0,43

1,035

0,22

0,83
18,60
9,30

0,17
3,90
1,95

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Skrejceliņa izmantošana Valkas novada BJSS profesionālās izglītības
programmu īstenošanai

12.
13.
14.
15.

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 pakalpojumi pieaugušajiem

16.
17.
18.
19.

1h
1h
1h
1 reize līdz
2h
Trenažieru zāles pakalpojumi skolēniem, pilna laika studiju studentiem 1 reize līdz
un pensionāriem
2h
Dušas izmantošana vienam cilvēkam (vasaras periodā)
1 reize
Trenažieru zāles abonements pieaugušajiem
10 reizes
Trenažieru zāles abonements skolēniem, pilna laika studiju studentiem 10 reizes
un pensionāriem

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

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 patronas)
Pneimatisko ieroču patronas
Vienas šautuves pozīcijas izmantošana (nomājot šautuves mazkalibra
ieročus, t.sk.20 patronas)
Mazkalibra ieroču patronas

Valkas novada domes priekšsēdētājs

1h

4,71

0,99

1h
1h

0,83
11,57

0,17
2,43

1h

1,98

0,42

1h
10gb

2,48
0,17

0,52
0,03

1h
10gb

4,13
0,83

0,87
0,17

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

Valkas pilsētas stadiona šautuves mazkalibra ieroču nomas izmaksu kalkulācija
Valkas pilsētas stadions
Maksas pakalpojumu veids - šautuves izmantošanas pakalpojums
Laikposms - viens gads

Izdevumu
klasifikācijas
kods

Rādītājs (materiāla, izejvielas nosaukums, atlīdzība un citi
izmaksu veidi)

Izmaksu apjoms
noteiktā laikposmā
viena maksas
pakalpojuma veida
nodrošināšanai,
EUR

1

2

3

1. Tiešās izmaksas
23500

1.1. Pneimatisko patronu izmaksas (20gb.)

830,00

EUR 0.083 * 20 gb. = EUR 1.66
Tiešās izmaksas kopā

830,00

2. Netiešās izmaksas.
52320

2.1. Mazkalibra ieroču nolietojums

87,37

22430

2.2. Mazkalibra ieroču apkopes izmaksas

50,00

Netiešās izmaksas kopā
3. Vadības izmaksas(11.2%)
Pakalpojuma izmaksas kopā:

137,37
108,35
1075,72

Maksas pakalpojuma vienību skaits noteiktā laikposmā - 500 reizes.
Maksas pakalpojuma izcenojums (EUR) - pakalpojuma izmaksas kopā
dalītas ar maksas pakalpojuma vienību skaitu noteiktā laikposmā – 2.15 EUR/h* bez PVN
1 h* - 20 šāvieni ar laika limitu 1h
Aprēķinu sastādīja: finanšu analītiķis Viktors Kaņepe

V.A.Krauklis:
Līdz ar to mūsu atklātās sēdes jautājumi ir izskatīti.
Uzaicinātās personas atstāj sēžu zāli. Zālē paliek tikai deputāti un protokolists.

30.§
Par ”Valkas pilsētas Goda pilsonis” nosaukuma piešķiršanu
_______________________________________________
(V.A.Krauklis)
Dome izskata un izvērtē iesniegto 21.10.2015. iesniegumu kandidāta izvirzīšanai nosaukuma “Valkas
pilsētas Goda pilsonis” piešķiršanu tēlniecei Artai Dumpei.
Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu komitejas 2015.gada 29.oktobra ārkārtas sēdes
lēmumu (protokols Nr.9,1.§) un vadoties no Valkas novada domes 2010.gada 30.septembra nolikuma Nr.16
„Par Valkas novada domes apbalvojumiem” 5.1.punkta, deputāti atklāti vārdiski: PAR – 13 deputāti
(V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne,
V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš ), PRET – nav, ATTURAS –nav,
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt nosaukumu “Valkas pilsētas Goda pilsonis” tēlniecei Artai DUMPEI – par nozīmīgu ieguldījumu
Valkas pilsētvides veidošanā.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
31.§
Par Valkas novada domes Atzinības raksta piešķiršanu
_________________________________________
(V.A.Krauklis)
Dome izskata un izvērtē iesniegtos iesniegumus kandidātu izvirzīšanai apbalvošanai ar Valkas novada
domes Atzinības rakstu.
Pamatojoties uz augstākminēto, Balsu skaitīšanas protokolu un vadoties no Valkas novada domes
2010.gada 30.septembra nolikuma Nr.16 „Par Valkas novada domes apbalvojumiem” 3.3.punkta, deputāti
atklāti vārdiski balsojot par lēmuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.punktu: PAR – 13 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa,
V.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav; par 1.5.punktu: PAR – 12 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa,
A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Sjademe, A.Gailis, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav; par 1.6.punktu: PAR – 11 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, S.Pilskalne, V.Šaicāns, M.Kreilis, L.Ziemiņa, V.Zariņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav; par 1.7.punktu: PAR – 9 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis,
K.Simonova, A.Sula, S.Pilskalne, V.Šaicāns, L.Ziemiņa), PRET – nav, ATTURAS – nav; 1.8.punktu: PAR – 9
deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Sjademe, M.Kreilis,
L.Ziemiņa), PRET – nav, ATTURAS – nav; par 1.9.punktu: PAR – 8 deputāti (U.Ozoliņa, A.Simulis,
V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula, A.Gailis, M.Kreilis, L.Ziemiņa), PRET – nav, ATTURAS – nav; par
1.10.punktu: PAR – 8 deputāti (V.A.Krauklis, U.Ozoliņa, A.Simulis, V.Rogainis, K.Simonova, A.Sula,
S.Pilskalne, L.Ziemiņa), PRET – nav, ATTURAS – nav;
Valkas novada dome
NOLEMJ:
1. Apbalvot ar Valkas novada domes Atzinības rakstu :
1.1. Mirdza Miķelsone, līdz 01.07.15. SPII “Pumpuriņš” vadītāja – par ieguldījumu Valkas pilsētas
speciālās
pirmsskolas izglītības iestādes “Pumpuriņš” attīstībā;
1.2. Mārīte Ūburga, Ērģemes feldšerpunkta vadītāja - par lielo ieguldījumu un nesavtīgo darbu
Ērģemes pagasta labā visā savā darba un dzīves laikā;
1.3. Juris Kalniņš, Vijciema pagasta autobusa šoferis un sporta metodiķis – par aktīvu sabiedrisko darbu
un ieguldījumu sporta attīstībā;
1.4. Andrejs Pebo, uzņēmējs – par skolu atbalstīšanu un iesaistīšanos dažādās labdarības aktivitātēs
Valkas novadā;
1.5. Kārlis Raudiņš, volejbola kluba “Valka” prezidents – par ieguldījumu volejbola un pludmales
volejbola attīstībā Valkas novadā
1.6. Daiga Ūdre, Ērģemes pagasta Turnas bibliotēkas vadītāja – par mērķtiecīgu, radošu veikumu
bibliotekārajā darbā un Ērģemes pagasta apdzīvotās vietas “Turna” nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšanu;
1.7. Evita Bašķe, Sociālā dienesta sociālā aprūpētāja – par pašaizliedzību un iejūtību, veicot mājas
aprūpi smagi slimiem cilvēkiem;

1.8. Jānis Ķēbers, suņkopības mācību un sporta instruktors – par ilggadīgu darbu un sasniegumiem
suņu apmācībā;
1.9. Jana Čākure, Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre – par mērķtiecīgu, radošu veikumu un
nozīmīgu ieguldījumu Valkas novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un
popularizēšanā;
1.10. Aigars Feldmanis, Ērģemes pamatskolas sētnieks – par ieguldīto darbu jaunatnes izglītošanā un
Ērģemes pagasta un Valkas novada popularizēšanā.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

